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العاهل الأردني ي�شيد بـمـواقـف الملك 

ودعمه الدائم للعمل العربي الم�شترك

الحسين  بن  الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة  صاحب  أشــاد 
التي  بــالــعــالقــات األخــويــة  الــهــاشــمــيــة،  األردنـــيـــة  المملكة  مــلــك 
مثمنا  المفدى،  البالد  عاهل  الجاللة  بحضرة صاحب  تجمعه 
مواقف جاللته الداعمة دائما للعمل العربي المشترك وتعزيز 
التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية، ومؤكدا العالقات 
المتميزة والراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة 

األردنية الهاشمية.
جاء ذلك خالل استقبال الملك عبداهلل الثاني أمس عادل 
العربي، حيث تسلم  البرلمان  العسومي رئيس  بن عبدالرحمن 
ــام الــقــائــد، وهـــو أرفـــع وســام  جــاللــة الــمــلــك مــن »الــعــســومــي« وسـ
جاللته  لجهود  تقديرا  الــدول،  لقادة  العربي  البرلمان  يمنحه 

في خدمة القضايا العربية.
ــات األخـــويـــة  ــعـــالقـ ــاء، عــمــق الـ ــقـ ــلـ وأكـــــد جـــاللـــتـــه، خــــالل الـ
والتاريخية التي تجمع األردن مع أشقائه العرب، والحرص على 

توطيدها في المجاالت كافة.
كما أعرب جاللة الملك عن تقديره لدور البرلمان العربي 
القضية  وخــصــوصــًا  عنها،  والــدفــاع  العربية  القضايا  دعــم  فــي 
الفلسطينية والقدس، وتعزيز العمل العربي المشترك والحوار 

البناء بين البرلمانات العربية والدولية.
وأشار جاللته إلى أهمية تكثيف جهود الحرب على اإلرهاب 
والــفــكــر الــمــتــطــرف، والــــذي مــــازال تــحــديــًا أســاســيــًا للمنطقة 

والعالم.

باإن�شاء وحدة  النائب العام ي�شدر قرارا 

الدولي التعاون  بمكتب  الإن�شان  حقوق 

ــب الــــعــــام  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ أصــــــــــدر الـ
ــن فـــضـــل  ــ ــ ــــي بـ ــلـ ــ الــــــدكــــــتــــــور عـ
ــرار رقــــم 63  ــقــ الــبــوعــيــنــيــن الــ
مكتب  بــتــطــويــر   2021 لــســنــة 
ــــي بــالــنــيــابــة  ــدولـ ــ ــتــــعــــاون الـ الــ
بالمكتب  ُأنشئت  وقد  العامة، 
ــرار وحـــدة  ــقــ بــمــوجــب هــــذا الــ
ــوق  ــ ــقـ ــ مــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــــي حـ
اإلنسان ُأسندت إليها العديد 
مــن الــمــهــام فــي هــذا المجال 
التي  الــقــضــايــا  متابعة  منها 
ــار فـــيـــهـــا وقــــائــــع مــتــعــلــقــة  ــثــ تــ
بــــحــــقــــوق اإلنــــــســــــان وإعــــــــداد 
بالتوصيات  التقارير  وعــرض 
الــمــقــتــرحــة تــطــبــيــًقــا ألحــكــام 

القانون واالتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة ومتابعة تطبيق 
قواعد معاملة النزالء المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا.

القوانين  من  يصدر  ما  متابعة  الوحدة  اختصاصات  تشمل  كما 
ُيـــصـــادق عــلــيــه مــن اتــفــاقــيــات ذات الصلة  ــا  والــمــبــادئ الــقــضــائــيــة ومـ
واستخالص المستفاد منها في هذا المجال، والرد على االستفسارات 
ــان فــيــمــا يــخــص أعـــمـــال الــنــيــابــة الــعــامــة،  ــسـ الــمــتــعــلــقــة بــحــقــوق اإلنـ
ــام فــي إعــــداد الــتــقــاريــر الـــدوريـــة مــن خـــالل عــضــويــة النيابة  ــهـ واإلسـ

باللجنة التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان.
أوجه  النيابة في شــأن بعض  ــراءات  إجـ تنظيم  الــقــرار  وقــد شمل 
الــتــعــاون الـــدولـــي وبـــاألخـــص فــيــمــا يــتــصــل بــاســتــرداد األمـــــوال ونقل 
ومتابعتها،  الــدولــيــة  الــقــبــض  ــر  أوامــ وتعميم  الــجــنــائــيــة،  اإلجـــــراءات 
وتنفيذ اإلعالنات القضائية في الخارج. وقد نص القرار على تغيير 

مسمى المكتب إلى مكتب التعاون الدولي وحقوق اإلنسان. 

ترقيـة 596 معلمـا وفـق المعاييـر 

الـمـطــورة اعـتـبــارا مــن ينايـر
الــعــام لشؤون  المدير  أحــمــد  بــن  مــبــارك  الــدكــتــور محمد  كشف 
المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع 
تطوير الهيكل المؤسسي للوزارة أن أول دفعة من ترقيات المعلمين 
لشهر يناير القادم وفق المعايير المطورة قد بلغ عددها 596 ترقية 
على جدول الدرجات التعليمية، حيث شملت 39 ترقية من الدرجة 
الثالثة إلى الرابعة التعليمية، و308 ترقيات من الدرجة الرابعة إلى 
الخامسة التعليمية، و231 ترقية من الدرجة الخامسة إلى السادسة 
التعليمية، و18 ترقية من الدرجة السادسة إلى السابعة التعليمية.

التعليمية  الــخــدمــات  قــطــاع  أن  مــبــارك  الــدكــتــور مــحــمــد  وأكــــد 
الفعاليات  في طرح مختلف  القادمة  المرحلة  يتوسع خالل  سوف 
واألنــشــطــة الــطــالبــيــة الــتــي ســـوف تــنــتــقــل بــالــواقــع الــمــدرســي إلــى 
العملية  فــي  المستمر  التطوير  مــع  جنب  إلــى  جنبًا  مختلف  أفــق 
مكاًنا  المدرسة  لتكون  العلمي،  بالتحصيل  واالهــتــمــام  التعليمية 
للتعلم وللترفيه ولقضاء أوقات وذكريات مدرسية وطالبية ال تنسى، 
مشيرا إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد إدخال لعبة الشطرنج 
ضمن األنشطة المدرسية الطالبية، وأنه سيتم طرح مسابقة وطنية 
مدرسية للطلبة الراغبين في تعلم وممارسة لعبة الشطرنج، وذلك 
تنمي  التي  االستراتيجية  الذهنية  األلعاب  أهم  من  واحــدة  لكونها 
المشاكالت  وحــل  االســتــراتــيــجــي  التخطيط  مــهــارات  الــطــالب  لــدى 

وترفع من معدل الذكاء.

ينطلق يوم السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري سوق المزارعين 
البحرينيين في نسخته التاسعة بحديقة البديع النباتية بالشراكة 

مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
العمراني  والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزيـــر  وقـــال 
للسوق  المنظمة  اللجنة  إن  خلف:  عــبــداهلل  بــن  عصام  المهندس 
حرصت على التنسيق مع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا من أجل ضمان اتخاذ كل اإلجــراءات الالزمة واالشتراطات 
المتبعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا دعما للجهود التي يبذلها 

فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد مضي الوزارة قدمًا في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سمو  مــن  المستمرة  والمتابعة 
لالهتمام بالقطاع الزراعي وتوفير مختلف أنواع الدعم للبحرينيين 
العاملين في القطاع الذي يعول عليه في دعم جهود تحقيق أمن 
التي  لالستراتيجية  وفــقــا  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  مــســتــدام  غــذائــي 

تنتهجها الوزارة.

كتب أحمد عبداحلميد:

رفــــــضــــــت لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
بمجلس  والقانونية  التشريعية 
الــــشــــورى مــشــروعــيــن بــقــانــونــيــن 
المدنية  الخدمة  قانون  بتعديل 
ــوء االقـــتـــراحـــيـــن  ــ الـــمـــعـــد فــــي ضـ
الــنــواب،  مجلس  مــن  المقدمين 
ــى تــوطــيــن  والـــلـــذيـــن يـــهـــدفـــان إلــ
الوظائف في القطاع الحكومي.

الــخــدمــة  ــون  ــانـ قـ أن  ــدت  ــ وأكــ
المدنية شدد على األصل فيمن 
ــي الــــوظــــائــــف الـــعـــامـــة  ــ يـــعـــيـــن فـ
بــالــجــنــســيــة  ـًـا  مــتــمــتــعـــ ــكـــون  يـ أن 
واالستثناء هو شغل  البحرينية، 
الـــوظـــيـــفـــة بـــغـــيـــر الــبــحــريــنــيــيــن 
في حالة  وذلــك  التعاقد  بطريق 
المرشحين  على  الحصول  تعذر 
ــى أن  ــ الــبــحــريــنــيــيــن، مـــشـــيـــرة إلـ
عليهما  يترتب  القانون  مشروعا 
ــاز الــخــدمــة  ــهـ عـــرقـــلـــة أعــــمــــال جـ
يتعلق  فــيــمــا  وخـــاصـــة  الــمــدنــيــة 

ببحرنة الوظائف.
الرغم  على  أنــه  إلــى  ولفتت 
ــادر  ــكــ ــعـــي لـــتـــوظـــيـــف الــ مــــن الـــسـ

الــوطــنــي فــإن هــنــاك الــعــديــد من 
تخصصها،  يتوافر  ال  الــوظــائــف 
احو  منها على سبيل المثال مسَّ
في  الحيوية  للمشاريع  الكميات 
ــيــــره مــن  الـــقـــطـــاع اإلنـــشـــائـــي وغــ
عليها  يــغــلــب  الـــتـــي  الــقــطــاعــات 
الــــطــــابــــع الــــهــــنــــدســــي، وكــــذلــــك 
الـــالنـــد  ــار  ــتـــشـ مـــسـ أو  مـــهـــنـــدس 
ســكــيــب، كــمــا أنـــه يــوجــد ُشـــح في 
األطباء البيطريين بالنسبة إلى 
ومهندسين  الــحــيــوانــيــة،  الـــثـــروة 
ُمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــيـــــن لـــــلـــــجـــــســـــور، 
الــخــبــرات  والــرّســامــيــن مــن ذوي 
المتراكمة في مجال التخطيط 
الـــســـعـــي  ــم  ــ ــتـ ــ يـ إذ  الـــــعـــــمـــــرانـــــي 
وأكدت  التعاقد معهم.  الستمرار 
اللجنة أن مملكة البحرين ُتقدر 
جهود عمل غير البحرينيين في 
في  والــمــشــاركــة  التنمية  مسيرة 
الــبــنــاء ونــهــضــة الـــدولـــة، ويــواكــب 
عندما  الــدولــة  أن  التقدير  هــذا 
يكون لديها اكتفاء وطني فيجب 
الــشــواغــر  تــلــك  تــســد  عــلــيــهــا أن 
بالكوادر الوطنية المؤهلة والتي 
يــتــم تــأهــيــلــهــا، وهـــو مـــا تــقــوم به 
مملكة البحرين، طبقـًا للمستقر 

ــيــــاســــة تــشــريــعــيــة  ــه مـــــن ســ ــيـ ــلـ عـ
ورؤيـــة  وطــنــيــة  وخــطــة  وتنفيذية 

مستقبلية.
النتائج  اللجنة عن  وكشفت 

أرض  عـــــلـــــى  ــت  ــقــ ــقــ ــحــ تــ الــــــتــــــي 
الكادر  توظيف  ملف  فــي  الــواقــع 
شاغلي  أن جميع  منها  الوطني، 
الـــمـــوارد  إدارة  مـــديـــري  وظـــائـــف 

الحكومية  الجهات  في  البشرية 
الـــمـــنـــدرجـــة تــحــت مــظــلــة جــهــاز 
الخدمة المدنية هم من الكوادر 
الــبــحــريــنــيــة، وأنـــهـــا تــســعــى إلــى 

بحرنة جميع تلك الوظائف في 
ــرى والــشــركــات  الــمــؤســســات األخــ
ــة لــــهــــا، كـــمـــا حــظــيــت  ــوكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
ــن بــــــإشــــــادات  ــريــ ــحــ ـــبــ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
الدولية  المنظمات  من  متتالية 
ــــي مــقــدمــتــهــا  الـــمـــتـــخـــصـــصـــة، فـ
ــيـــة الــتــي  مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـ
مختلفة  مــنــاســبــات  فـــي  أشـــــادت 
البطالة  نسب  مستويات  بتدني 
في البحرين ونظام التأمين ضد 
في  الــدؤوبــة  وجــهــودهــا  التعطل، 
مــكــافــحــة الــبــطــالــة وتــداعــيــاتــهــا 
عليها  والمحافظة  االجتماعية، 
والمستقرة  اآلمنة  في معدالتها 
المعايير  أعلى  تطبيقها  بفضل 

الدولية في هذا الجانب.
عــــــدد  أن  إلــــــــــــى  ولــــــفــــــتــــــت 
القطاع  في  األجانب  الموظفين 
بنسبة  مـــوظـــف   )7000( الـــعـــام 
 )6000( مـــنـــهـــم  ــقــــط،  فــ  )%15(
مــــوظــــف فـــــي وزارتـــــــــــي الـــتـــربـــيـــة 
ع  يتوزَّ فيما  والصحة،  والتعليم 
بــقــيــة  ــى  ــلــ عــ ــــف  ــوظـ ــ مـ  )1000(

الوزارات والجهات الحكومية.

كشف وزير األشغال وشؤون البلديات 
عصام  المهندس  العمراني  والتخطيط 
خلف عن أن هيئة التخطيط والتطوير 
اللجنة  مـــن  بـــإشـــراف  تــقــوم  الــعــمــرانــي 
العليا للتخطيط العمراني بالعمل على 
استشاري  لتعيين  المطلوبة  اإلجــراءات 
الهيكلي  المخطط  ومراجعة  لتحديث 
ليواكب  الحالي  للمملكة  االستراتيجي 
الــتــطــلــعــات الــعــمــرانــيــة الــمــطــلــوبــة، كما 
كشف عن أنه تم إنشاء 3 جزر اصطناعية 
الهيكلي  المخطط  اعتماد  جديدة منذ 
الجزيرة  وهي   ،2016 عام  االستراتيجي 
اللوجستية في الحد وجزيرة شرق سترة 
الصناعية وجزيرة شرق سترة اإلسكانية، 
الفتا إلــى أنــه يتم إعـــداد دراســـة جــدوى 
رده  إلنشاء جزر جديدة.. جاء ذلك في 
مجلس  عضو  مــن  برلماني  ســـؤال  على 
فــؤاد الحاجي حــول المخطط  الــشــورى 

الهيكلي االستراتيجي للمملكة.
المعتمد  الــدفــان  خــط  تغيير  ونفى 

االستراتيجي،  الهيكلي  المخطط  فــي 
حــيــث تـــم الـــحـــفـــاظ عــلــيــه بــشــكــل عـــام، 
الــهــيــكــلــي  الــمــخــطــط  مـــشـــددا عــلــى أن 
المحمية  المناطق  أولــى  االستراتيجي 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة أهـــمـــيـــة كـــــبـــــرى، وبــحــســب 
الــمــخــطــط، تــأتــي هــــذه الــمــنــاطــق على 
امتداد 93.7 كيلومترا مربعا من إجمالي 
مساحة المخطط بنسبة تتجاوز الـ%10 

من المساحة المستقبلية للمملكة.
وحــــــــــول وجــــــــــود مــــنــــاطــــق لــــــم يــتــم 
التفصيلي،  أو  الــعــام  مخططها  إعــــداد 
ذكــر وزيـــر األشــغــال أنــه تــم األخـــذ بعين 
االعـــتـــبـــار اســتــعــمــاالت األراضــــــي ضمن 
في  االســتــراتــيــجــي  الهيكلي  المخطط 
والبالغ  المعتمدة  المخططات  جميع 
إعــداد  عند  وأيضا  مخططا،   27 عددها 
ــاطـــق غــيــر  ــنـ ــمـ ــاقـــي الـ ــبـ الـــمـــخـــطـــطـــات لـ
علما  البحرين،  مملكة  فــي  المخططة 
لتخطيط  زمني  برنامج  وضــع  تــم  بأنه 
تنفيذها  غير مخطط سيتم  موقعا   69

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
ــل والـــــشـــــواطـــــئ  ــ ــواحــ ــ ــســ ــ وبــــــشــــــأن الــ
المخصصة للنفع العام وفق المخطط 
إلى  الوزير  الهيكلي االستراتيجي، لفت 
أن نصيب محافظة العاصمة والمحرق 
ــن هـــــذه الــــشــــواطــــئ بــلــغ  والـــشـــمـــالـــيـــة مــ
المحافظة  نصيب  يبلغ  فيما   ،%27.3

الجنوبية منها %18.1.
العامة  الــشــواطــئ  نسبة  أن  وكــشــف 
في المشاريع المستقبلية في العاصمة 
ونــصــيــب   %36.4 إلــــى  تــصــل  والـــمـــحـــرق 
والجنوبية   ،%18.2 إلى  يصل  الشمالية 
بـــوضـــع  ــرق  ــ ــطــ ــ الــ ــاع  ــ ــطـ ــ قـ ــم  ــهــ ــســ ويــ  ،%9
ومــواقــف  للطرق  الهندسية  التصاميم 
الــســيــارات ومــســارات المشاة والــدراجــات 
ــــل وأعــــمــــال  ــواحـ ــ ــسـ ــ الــــخــــاصــــة بــــهــــذه الـ
بالشبكة  وربــطــهــا  والــمــخــارج  الــمــداخــل 

العامة للطرق القائمة بالمملكة.

ــد مــــســــؤول كـــبـــيـــر فــــي مــنــظــمــة  ــ أكــ
البحرين  تجربة  أن  العالمية  الصحة 
ــع فــيــروس  ــي الــتــعــامــل مـ الــنــاجــحــة فـ
»كوفيد-19« يمكن أن تساعد المنظمة 
فــــي صـــيـــاغـــة اســتــراتــيــجــيــة إقــلــيــمــيــة 
لــمــكــافــحــة الــجــائــحــة خـــالل الــســنــوات 

المقبلة. 
ــاد الــدكــتــور أحــمــد الــمــنــظــري  ــ وأشـ
الصحة  لمنظمة  اإلقــلــيــمــي  الــمــديــر 
بتعامل  الــمــتــوســط  لــشــرق  الــعــالــمــيــة 
وجــدارة،  باقتدار  األزمــة  مع  البحرين 
تـــم جمعها  الــتــي  الــبــيــانــات  إن  ــال:  ــ وقـ
اتخاذ  في  المنظمة  تساعد  أن  يمكن 
ــداف  ــ قــــــــرارات مــتــبــصــرة لــتــحــقــيــق أهـ

التلقيح لهذا العام.
وقال الدكتور المنظري في حديث 
إنـــه من  نــيــوز«:  ديــلــي  »جــلــف  للزميلة 
حسن الحظ أن البحرين كانت إحدى 
الدول التي نجحت بالفعل في التعامل 
بــاقــتــدار وجــــدارة مــع جــائــحــة كوفيد-
الــبــحــريــن  »إنـــنـــا نــوصــي  19، مــضــيــفــا: 
بأن تبقى على العهد في التعامل مع 
المرتبطة  والــتــحــوالت  الجائحة  هــذه 
بها ومتحوراتها من خالل نهج موحد 
تعمل  وأن  الــصــحــي،  الــنــظــام  لــتــعــزيــز 
عــلــى تــعــزيــز الــــقــــدرات الــتــشــخــيــصــيــة 
ــة إضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــعـــالجـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ والـ
الصحة  منظمة  مــع  البيانات  تــشــارك 

العالمية لمساعدتها في اتخاذ قرارات 
متبصرة«.

وأكــد أن مــن شــأن ذلــك أن يساعد 
تقوية  على  العالمية  الصحة  منظمة 
اللقاحات وتوسيع نطاق توزيعها بناء 
على المعدالت التي تم االتفاق عليها 
النجاح  يمكن  حتى  العام  هذا  لنهاية 

في مكافحة الجائحة في 2022.
على  يــرد  المنظري  الدكتور  وكــان 
أسئلة للزميلة »جلف ديلي نيوز« خالل 
التطورات  حــول  أمــس  مؤتمر صحفي 
اإلقليمية لكوفيد-19 مع التركيز على 

الوضع في كل من السودان وتونس.

ال�شحة العالمية: البحرين تعاملت باقتدار مع جائحة كورونا

�إقليمي�ة ��س�تر�تيجية  ن�س�تفيد م�ن �لتجرب�ة ف�ي �سياغ�ة 

ت�شريعية ال�شورى ترف�ض تعديل قانون الخدمة المدنية

تحديـث المخطـط الهيكلـي للبحريـن قريبا
موقع�ا  69 لتخطي�ط  زمن�ي  برنام�ج  �لأ�س�غال:  وزي�ر 

�لحكوم�ة لديه�ا خط�ة وطني�ة لبحرن�ة �لوظائ�ف ول حاج�ة �إل�ى تعدي�ل ت�س�ريعي

} العاهل األردني.} جاللة الملك.
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قــارة  فــي  العالمية  الصحة  فــي منظمة  مــســؤول  أكبر  ر  حــذَّ
أوروبا، من أن زيادة حاالت اإلصابة بمتغير أوميكرون، ستدفع 

األنظمة الصحية األوروبية نحو حافة الهاوية.
إن »عاصفة  أوروبــا،  المنظمة في  وقال هانز كلوج، مسؤول 
أخــــرى« قــادمــة ويــجــب عــلــى الــحــكــومــات االســتــعــداد لــلــزيــادات 

الكبيرة في حاالت اإلصابة.
جاء تحذيره في الوقت الذي أعــادت عدة دول فرض قيود 
بعد  لما  جديدة  قواعد  ألمانيا  وأعلنت  االجتماعي.  التباعد 

عيد الميالد، بما في ذلك فرض قيود على إقامة الحفالت.
ونقلت رويترز عن كلوج قوله: »يمكننا أن نرى عاصفة أخرى 

قادمة. 
من  المزيد  على  أومــيــكــرون  سيهيمن  أسابيع،  غضون  فــي 
دول المنطقة، ما يدفع األنظمة الصحية المنهكة بالفعل إلى 

حافة الهاوية«.
وأضاف مسؤول الصحة العالمية في أوروبا، »يمكن أن يؤدي 
حجم اإلصابات الجديدة الهائل، بفيروس كوفيد19 إلى المزيد 
مــن دخـــول الــمــســتــشــفــيــات، وتــعــطــيــل واســـع الــنــطــاق لألنظمة 

الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية«.
»الحكومات والسلطات بحاجة إلى إعداد أنظمة االستجابة 

للفيروس للطفرة الكبيرة القادمة«.
الليلية  ــوادي  ــنـ الـ إغــــالق  سيتعين  ــه  أنـ الــبــرتــغــال  وأعــلــنــت 
والبارات، وجعل العمل من المنزل إلزامًيا من 26 ديسمبر حتى 

9 يناير. 
ومن غير المسموح التجمع بالخارج ألكثر من 10 أشخاص. 
في السويد، لن تتمكن الحانات والمقاهي والمطاعم من خدمة 
الضيوف الجالسين إال اعتبارا من يوم األربعاء، وقد ُطلب من 

جميع الموظفين العمل من المنزل. 
وفي ألمانيا قال المستشار أوالف شولز: »إن النوادي الليلية 
ستغلق وستقتصر التجمعات الخاصة على 10 أشخاص، ولكن 

فقط اعتبارا من 28 ديسمبر/ كانون األول«.
اإلثنين،  يــوم  صــارمــا  إغــالقــا  الهولندية  الحكومة  وأعلنت 
زعماء  إن  يقول  بيك،  نيك  أوروبــا  في  بي سي  بي  لكن مراسل 
إلى ما بعد  أوروبيين آخرين يريدون تأجيل تشديد الضوابط 

فترة األعياد إن أمكن.

} د. علي بن فضل البوعينين.

} سوق المزارعين »أرشيفية«.

ال�شحة العالمية تحذر من انهيار الأنظمة ال�شحية في الدول الأوروبية
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انـطــالق �شــوق الـمـزارعـيـن الـبـحـريـنـيـيـن 25 الجاري
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تسعى استراتيجية البحرين لتطوير 
 )2026  -  2022( لسنوات  المالي  القطاع 
ــى تــوســيــع الـــســـوق الــمــالــيــة وتــحــســيــن  إلــ
أدائها، من خالل تشجيع اإلدراج في سوق 
البحرين االستثماري، فقد صرح األستاذ 
رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف 
الــبــحــريــن الــمــركــزي بـــأن االســتــراتــيــجــيــة 
فــي  جــــديــــدة  شــــركــــات  إدراج  ــــى  إلـ ــهـــدف  تـ
الــســوق وتــشــجــيــع عــمــلــيــات الــطــرح الــعــام 
األولــــــى، والــعــمــل عــلــى انــضــمــام بــورصــة 
الناشئة،  األســــواق  مــؤشــر  إلـــى  الــبــحــريــن 
مع  المزدوج  اإلدراج  تنسيق  سبل  وتعزيز 
الخليجي،  التعاون  بورصات دول مجلس 
وربط أنظمة المقاصة والتسوية واإليداع 
المركزي إقليميا ودوليا، وأتمتة الخدمات 
بورصة  قبل  مــن  للمستثمرين  المقّدمة 
ــة الــبــحــريــن لــلــمــقــاّصــة  ــركـ الــبــحــريــن وشـ
الرقمي  اإللــحــاق  آلــيــة  تطبيق  فيها  بما 
 ،)Digital Onboarding( للمستثمرين 
وإنــــشــــاء نـــظـــام تـــــــداول مـــبـــاشـــر لــــــأوراق 
المالية  الــســوق  فــي  الــحــكــومــيــة  الــمــالــيــة 
الثانوية، والسعي إلى زيادة نسبة مشاركة 
األفــــراد والــمــؤســســات فــي الــســوق األولـــي 
الــعــام لحكومة مملكة  الــديــن  إلصـــدارات 

البحرين إلى %20. 
فيما أوضح الشيخ خليفة بن إبراهيم 
لبورصة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  خليفة  آل 
البحرين أن استراتيجية تطوير الخدمات 
المالية تهدف إلى ترقية بورصة البحرين 
لتكون سوقًا ماليا إقليميا وعالميا، نظرا 
إلى مستوى الخدمات الفريدة والمتنوعة 
التي تقّدمها من إدراج أو تداول وخدمات 
بورصة  أّن  مؤكدا  المالي،  للقطاع  أخــرى 
البحرين مستمرة في تطوير آليات عملها 
بــمــا يــصــّب فـــي تــطــويــر قــطــاع الــخــدمــات 
الــمــالــيــة، وبــمــا يــرفــد االقــتــصــاد الوطني 
النوعية  العمل  فــرص  من  المزيد  ويوفر 

للمواطنين، واستقطاب االستثمارات. 
البحرين  ســوق  أن  ذكــره  ينبغي  ومما 
المرسوم  بموجب  أسس  المالية  لــأوراق 
وبــاشــر   ،1987 لــســنــة   )4( رقــــم  األمـــيـــري 

 1989 يـــونـــيـــو/   /17 فـــي  رســمــيــا  أعـــمـــالـــه 
ثــّم حّلت  آنــذاك،  )29( شركة مدرجة  مع 
محله بورصة البحرين بموجب المرسوم 
كــســوق   2010 لــســنــة   )60( ــم  رقــ الــمــلــكــي 
مــتــعــدد األصــــــول، وهــــي شـــركـــة مــســاهــمــة 
الــحــاضــر )50( شــركــة  الـــوقـــت  فـــي  تــضــم 
مـــدرجـــة. وتــهــدف بــورصــة الــبــحــريــن إلــى 
ــات مـــبـــتـــكـــرة لــلــمــتــعــامــلــيــن،  ــدمــ طـــــرح خــ
لــتــحــقــيــق  قــيــمــة  ذات  مـــنـــصـــات  ــر  ــيـ ــوفـ وتـ
تــوقــعــاتــهــم االســتــثــمــاريــة، وإداريــــــا تعمل 
إشـــراف  تــحــت  مستقلة  كهيئة  الــبــورصــة 

مجلس إدارة مستقل.
تــتــيــح بــــورصــــة الـــبـــحـــريـــن لــأجــانــب 
السندات ووحــدات  بيع  أو  شــراء وامتالك 
ومذكرات  المشترك  االستثمار  صناديق 
من الشركات المساهمة المحلية، ويحق 
البحرين  فــي  يــقــيــمــون  الــذيــن  لــأجــانــب 
أو أكثر شراء وتملك و/ مدة سنة واحدة 
أو التجارة بنسبة تصل إلى 49% من أسهم 

شركة مساهمة محلية. 
ــيـــس بــــورصــــة الــبــحــريــن  ــأسـ ــنــــذ تـ ومــ
مع  واسعة  وعالقات  بفاعلية  تتميز  وهي 
فضال  واإلقــلــيــمــيــة،  العالمية  الــبــورصــات 

فقد  والدولية،  اإلقليمية  المنظمات  عن 
العربية،  الــبــورصــات  اتــحــاد  إلــى  انضمت 
 ،»WFE« لــلــبــورصــات  الــعــالــمــي  واالتـــحـــاد 
وجــمــعــيــة اإليــــــداع فـــي إفــريــقــيــا والــشــرق 
ــاالت  ــ وكـ ورابــــطــــة   ،»AMEDA« األوســـــــط 
»ANNA«، وغيرها. وقد  الترقيم الوطنية 
التميز  جــوائــز  مــن  العديد  على  حصلت 
اإلقليمية والعالمية ومنها المركز الثاني 
بورصة   )  55( مجموع  مــن  عالميا  عشر 
مــســتــوى معايير  فــي  مــالــيــة  أوراق  وســـوق 
والحوكمة  واالجتماعي  البيئي  اإلفصاح 
عام 2019، كما حصلت على جائزة التميز 
في التواصل مع العمالء بالنظام الوطني 
لــلــمــقــتــرحــات والـــشـــكـــاوى »تـــواصـــل« لــعــام 
تعكس  التي  الجوائز  من  وغيرها   ،2020
بورصة  وتتولى  المتميز.  أدائها  مستوى 
البحرين  ســوق  تشغيل  أعــمــال  البحرين 
فــي 26/ تــم تدشينه  الـــذي  االســتــثــمــاري 
مارس/ 2017 في مقر البورصة في مرفأ 
الــبــحــريــن الــمــالــي، كــســوق أســهــم مبتكر 
في  ــدة  ــواعـ الـ الــشــركــات  لتمكين  مــصــمــم 
مملكة البحرين ومنطقة الخليج وعموم 
إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة 
الــــالزم  ــال  الـــمـ مـــن الــحــصــول عــلــى رأس 
حيث  المباشر،  الطرح  طريق  عن  للنمو 
يوفر إطارا تنظيميا مرنا وشروط إفصاح 
الدعم  توفير  عــن  فضال  مسهلة،  وإدراج 
واإلرشــــــاد عـــن طــريــق مــكــاتــب اســتــشــاريــة 
مــتــخــصــصــة، ويـــتـــمـــيـــز ســـــوق الــبــحــريــن 
ــداول  ــتـ االســتــثــمــاري بــــأن االســتــثــمــار والـ
والــمــســاهــمــيــن  للمستثمرين  مــتــاح  فــيــه 
من جميع الجنسيات وبال قيود، ويهدف 
إلى إنشاء منصة مبتكرة لدعم الشركات 
الواعدة، وتمكينها من الحصول على رأس 
الـــذي ينجم  األمـــر  للنمو،  الــــالزم  الــمــال 
عــنــه حـــزمـــة مـــن اآلثـــــار اإليــجــابــيــة مثل 
وخلق  األعـــمـــال،  ريــــادة  مـــبـــادرات  تنشيط 
ــدة، وزيـــــــادة مــســاهــمــة  ــديــ فــــرص عــمــل جــ
الوطني.  االقتصاد  في  الخاص  القطاع 
كــــمــــا تــــهــــدف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــى خــفــض  ــ ــالـــي إلـ لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع الـــمـ

مــعــدل الـــتـــداول الــنــقــدي الـــورقـــي بنسبة 
مستمر  سنوي  نمو  على  والحفاظ   ،%25
لــعــدد الــتــحــويــالت الــمــالــيــة اإللــكــتــرونــيــة 
مع  ينسجم  وبــمــا   ،%10 عــن  يــقــل  ال  بــمــا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي الــتــي 
تعبر  والــتــي  البحرين  حكومة  تعتمدها 
عــن الــتــزامــهــا بــتــحــويــل خــدمــاتــهــا بشكل 
الرقمية،  التقنيات  خــالل  مــن  استباقي 
الرقمية  البيئة  تعزيز  نفسه  الوقت  وفــي 
والجاهزية الرقمية وتشجيع االستخدام 
ــاعـــات  الــــرقــــمــــي لـــتـــشـــمـــل مـــخـــتـــلـــف قـــطـ
االقـــتـــصـــاد والــمــجــتــمــع، ويـــوفـــر الــتــحــول 
مجتمعات  لبناء  كبيرة  إمكانات  الرقمي 
تحقيق  عبر  ومستدامة،  تنافسية  فعالة، 
ــات مــخــتــلــف  ــ ــدمـ ــ ــي خـ ــ تـــغـــيـــيـــر جــــــــذري فـ
األطــــــــراف مــــن مــســتــهــلــكــيــن ومــوظــفــيــن 
ــع تــحــســيــن تــجــاربــهــم  ومـــســـتـــفـــيـــديـــن، مــ
العمليات  مــن  سلسلة  عبر  وإنتاجيتهم 
المتناسبة، والمترافقة مع إعادة صياغة 
والتنفيذ،  للتفعيل  الــالزمــة  ــراءات  ــ اإلجـ
ثقافة  تمكين  الرقمي  التحول  ويتطلب 
تغيير  ويتضمن  العمل،  بيئة  في  اإلبــداع 
من  ابــتــداء  للعمل،  األســاســيــة  المكونات 
البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وانتهاًء 
واعتماد  والمنتجات،  الخدمات  بتسويق 
األساليب والتقنيات اإللكترونية وخفض 
مــعــدل الـــتـــداول الــنــقــدي وهـــو واحـــد من 

المظاهر المهمة للتحول الرقمي.
كــمــا تــســعــى اســتــراتــيــجــيــة الــبــحــريــن 
ــى الــحــفــاظ  لــتــطــويــر الــقــطــاع الــمــالــي إلـ
الناتج  في  المالي  القطاع  على مساهمة 
حتى   %20 حــدود  فــي  اإلجمالي  المحلي 
نهاية عام 2026 ومن ثم زيادة النسبة إلى 
والتوطين  الجذب  من  المزيد  عبر   ،%25
المالية والمصرفية، وخاصة  للمؤسسات 
وفرت  التي  المالية  التكنولوجيا  شركات 
مالئمة،  وتــشــريــعــيــة  تنظيمية  بيئة  لــهــا 
شاء  إن  قــادم  مقال  فــي  بقية  وللموضوع 

اهلل. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي

تمر حكومة المحافظين البريطانية حاليا، بقيادة 
الضغط  مــن  بفترة  بــوريــس جونسون,  الــــوزراء،  رئــيــس 
السياسي الشديد، وال تعد هذه هي المرة األولى، حيث 
تأتي بعد سلسلة من الجداالت العامة؛ تشمل الهزيمة 
االنــتــخــابــيــة، وتـــمـــرد نــــواب مــجــلــس الــعــمــوم، ومــزاعــم 

بالفساد، واحتفاالت عيد الميالد.
الــتــشــريــع الــمــقــتــرح لــحــكــومــة  ــع، أدى  ــواقــ الــ ــي  وفــ
من  الــوقــايــة  تــدابــيــر  فــرض  بــإعــادة  المتحدة  المملكة 
فيروس كورونا، لمواجهة المتحور الجديد، أوميكرون، 
إلى تمرد عدد من النواب من شاغلي المقاعد الخلفية 
ــن تــوجــيــه الــنــقــد إلــى  ــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، فــضــال عـ فـ
مزاعم  وإثـــارة  الصحية،  لــأزمــة  إدارتــهــا  فــي  الحكومة 
بــالــفــســاد، وكــانــت الــكــارثــة األخـــيـــرة، هــي الــهــزيــمــة في 
شغله  برلماني  مقعد  وخــســارة  الجزئية،  االنــتــخــابــات 
الحزب لما يقارب قرنين من الزمان، األمر الذي قوض 

سلطة جونسون إلى حد كبير. 
وكـــــان الــســبــب فـــي إجــــــراء االنـــتـــخـــابـــات الــجــزئــيــة 
ــرة شــمــال شــروبــشــايــر، هو  ــ ــــاله- فـــي دائـ -الـــمـــذكـــورة أعـ
استقالة النائب المحافظ المخضرم، والوزير السابق، 
أويـــن بــاتــرســون مــن الــبــرلــمــان، بعد مــا أثــيــر مــن جدل 
وشغل  استشارية.  أعــمــال  نظير  أمـــواال  تقاضيه  حــول 
الــمــحــافــظــون الــمــقــعــد ســابــقــا، بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة بلغت 
23000 صوت، لكنهم كانوا ضحايا التأرجح الهائل في 
الديمقراطية  المرشحة  لصالح   %34 بنسبة  األصــوات 
المعركة  حسمت  والــتــي  مــورجــان،  هيلين  الليبرالية، 
بـــ5925  األصـــوات،  في  بأفضلية  لصالحها،  االنتخابية 
ــر،  صـــوًتـــا، فــيــمــا وصــفــتــه هــيــذر ســـتـــيـــوارت، و بــيــتــر ووكـ
للحزب  استثنائي  نصر  بأنه  الــجــارديــان،  صحيفة  في 

اليساري الوسطي.
ووفقا للعديد من المعلقين الغربيين، فإن حكومة 
الحالي،  الــوقــت  فــي  كبير  لتهديد  تتعرض  جــونــســون، 
المصابين  أعـــداد  ارتــفــاع  فــي ظــل  االنهيار  مــن  يقربها 
ذلك،  ومــع  الميالد.  عيد  عطلة  قبل  كــورونــا،  بفيروس 
وبحسب شبكة، بي بي سي نيوز، لم يصرح رئيس الوزراء 
هذه  بعد  أنــه  عن  فضال  االستقالة،  في  بتفكيره  علنا 
المحافظين  حــزب  أعضاء  امتنع  األخــيــرة،  االنتكاسة 

عن انتقاد زعيم حزبهم. 
وفـــي أعــقــاب هــزيــمــة االنــتــخــابــات الــجــزئــيــة، كانت 
ــيــــس الـــــــــــوزراء وغــــيــــره مــــن قـــــــادة حـــزب  ــرات رئــ ــيـ ــسـ ــفـ تـ
المحافظين متباينة، حيث صرح أوليفر دودن، الرئيس 
ــأن الــنــاخــبــيــن قد  الـــمـــشـــارك لـــحـــزب الــمــحــافــظــيــن، بــ
انفضوا من حول الحكومة، بينما تحمل رئيس الوزراء 
ــرب عــن تفهمه إلحــبــاط  الــمــســؤولــيــة الــشــخــصــيــة، وأعــ
قائمة طويلة  أن  أيًضا  أوضــح  ذلــك، فقد  ومــع  الناس. 
قد  والسياسيين،  السياسة  حــول  السلبية  األمـــور  مــن 
كورونا.  فيروس  جائحة  بشأن  حكومته  رسائل  حجبت 
وبينما أقرت لورا كوينزبرج، في شبكة بي بي سي، برأي 
الحكومة القائل، بأن هذه الهزيمة تمثل بؤًسا انتخابيا 
الــقــائــمــة، فقد  الــحــكــومــة  أجـــل  مــتــوســط  فــي  تقليديا 
أوضحت أنها نتيجة مروعة بالنسبة إلى المحافظين، 
كما توقعت أنه في حين أن جونسون، قد أظهر سابًقا 
قــدرة استئنائية على الخروج من األزمــات، إال أن هذه 

المرة قد تكون مختلفة.
األحـــداث  بــأن  آخـــرون  علق  نفسه،  المنطلق  ومــن 
ــوزراء بــشــدة، داخــل  ــ األخـــيـــرة قــوضــت ســلــطــة رئــيــس الــ
ــارج حــزبــه الــســيــاســي. ووصــــف ســتــيــفــن بــــوش، في  ــ وخـ
صادمة  نتيجة  بأنها  الخسارة  ستيتسمان،  نيو  مجلة 
المحافظين،  حــزب  داخــل  الرعب  من  رجفات  ستبعث 
تأييد  وفي  الـــوزراء.  رئيس  رئاسة  إنهاء  إلى  تــؤدي  وقد 
الفاينانشيال  فــي صحيفة  بــاركــر،  أوضــح جــورج  لــهــذا، 
قاضية  تمثل ضــربــة  االنــتــخــابــيــة  الــهــزيــمــة  أن  تــايــمــز، 
من  الــرغــم  وعلى  السياسية.  جونسون  لسلطة  أخــرى 
ــوًزا كــبــيــًرا عــلــى حــزب  ــ أن رئـــيـــس الـــــــوزراء قـــد حــقــق فــ
العمال بقيادة، جيريمي كوربين في االنتخابات العامة 
ــواب حــزب  ــ نـ أن  يــــرى  ــــوش،  بـ ــإن  فــ ديــســمــبــر 2019،  فـــي 
بــالــخــوف، بشأن  أيــًضــا  الــمــحــافــظــيــن ســيــشــعــرون اآلن 

فيها  تحتدم  التي  االنتخابية،  الدوائر  في  مستقبلهم 
الــمــعــركــة بــيــن الــمــحــافــظــيــن والـــعـــمـــال، وإضـــافـــة إلــى 
مخاوفهم في هذا الصدد، فإن هذه الهزيمة هي ثاني 
خسارة لهم في االنتخابات الفرعية في العام الماضي، 
أيًضا على مقعد  الديمقراطيون األحرار  حيث سيطر 
باكينجهامشير، في دائرة تشيشام وأميرشام في يونيو.

الهزيمة في أعقاب تمرد  ذلــك، جــاءت  عــالوة على 
تصويت  خالل  المحافظين  البرلمان  أعضاء  من   118
ــا في  عــلــى فــــرض قـــيـــود جـــديـــدة عــلــى فـــيـــروس كــــورونــ
وأمــام  أوميكرون.  متغير  انتشار  وقــف  بهدف  إنجلترا؛ 
القضية، وجد جونسون، نفسه في موقف صعب،  هذه 
حــيــث عــــارض الــعــديــد مــن أعــضــاء حــزبــه الــمــزيــد من 
اإلغالق لحماية الشركات، في حين شجب المنتقدون 
ــارج الــمــجــلــس عـــدم وجــــود تــدابــيــر تــم اتــخــاذهــا  مــن خــ
بالفعل للحد من اإلصابات. وبالنسبة إلى »إستر ويبر«، 
و»أليكس ويكهام« من مجلة بوليتيكو، كانت هذه ضربة 
فإن  لـ»بوش«،  ووفًقا  نوابه.  بين  لمكانة جونسون  قوية 
جزًءا من أسباب تمرد الحزب يعود إلى القيود الجديدة 
التي فرضها رئيس الوزراء بشأن فيروس كورونا، فضال 
عن االستياء العام من أسلوبه في القيادة. وعليه، رأى 
روجر غيل، النائب عن حزب المحافظين، أن جونسون 
لــلــوزراء، وحــذره  أدائــه كرئيس  استفتاًء على  واجــه  قد 
نواب من حزبه، بأن أمامه ضربة واحدة أخرى وسيخرج 

من الحكومة.
وفي إطار هذا الواقع، بدأ المعلقون السياسيون في 
المحافظين،  التكهن بما سيكون عليه مستقبل حزب 
وما إذا كان جونسون، سيبقى رئيًسا للوزراء بعد العام 
االندبندنت،  في صحيفة  مــاذرز،  مــات  وأشــار  الجديد. 
إلى أن حزب المحافظين يتخلص من قادته بال رحمة 
عندما لم يعد ُينظر إليهم على أنهم ثوابت انتخابية. 
تيريزا  وزراء،  رئيسي  أخر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
رئاسة الحكومة  إلى  ارتقيا  ماي، وجونسون نفسه، قد 
عقب  الــحــزب  قــيــادة  على  المنافسات  فــي  فوزهما  بعد 
أغلبية  على  الــحــصــول  مــن  بــدال  أســالفــهــمــا؛  استقالة 

برلمانية عبر صناديق االقتراع.
وحتى قبل خسارة االنتخابات الفرعية، كان هناك 
تذمر من تحٍد محتمل للقيادة في حزب المحافظين. 
أن  يجب  أنــه  المحافظ  الــنــائــب  بــــراون،  جيفري  ورأى 
ــورق؛ إثـــر رفـــض بــعــض الــنــواب  ــ يــكــون الــتــنــاحــر عــلــى الـ
اتباع تصويت للحكومة، األمر الذي قوض المصداقية 
العديد  أذهـــان  فــي  كبير  بشكل  لجونسون  االنتخابية 
شريمسلي،  روبــرت  وادعــى  السياسيين.  المعلقين  من 
في صحيفة فاينانشال تايمز، أن العامل الرئيسي في 
بقاء  كــان  شــروبــشــايــر  شــمــال  فــي  المحافظين  خــســارة 
الناخبين المحافظين في المنزل. ووفًقا لـ»بوش«، فإن 
أكبر عواقب فورية لخسارة االنتخابات الفرعية ستكون 
زيادة تقليل احتمالية حدوث إغالق جديد. ومن وجهة 
أي شكل  أن  اآلن حقيقة  يــدرك جونسون  نظره، سوف 
أزمة  إلى  يــؤدي  أن  يمكن  اإلضافية  القيود  أشكال  من 

نهائية لقيادته.
ال  السابقة،  القضايا  من  الرغم  وعلى  ذلــك،  ومــع 
يـــزال جــونــســون، يتمتع بــالــدعــم الــعــام مــن قــبــل نــواب 
الــوزراء  رئيس  أن  ووكــر،  تشارلز  النائب  وأوضــح  حزبه. 
أنـــه لن  رئــيــســي، مــضــيــًفــا  قـــام بعمل جــيــد حــًقــا بشكل 
باركر، قد ذكر  الرغم من أن جورج  يراهن ضده. وعلى 
أن عدًدا من أعضاء البرلمان المحافظين ُيعتقد أنهم 
بحجب  بالتصويت  تطالب  خطية  استجوابات  قدموا 
الثقة، لكن تجدر اإلشارة إلى أن هذا العدد ليس قريًبا 
من الـ54 نائًبا المطلوبين إلجراء مثل هذا التصويت.

من جهة أخرى، نصح بعض المحللين السياسيين 
بتوخي الدقة والحذر عند تحليل نتائج هذه االنتخابات 
الفرعية. وقالت جانيت دالي في صحيفة التيلجراف، 

نتائجها  مثلت  الــتــي  بــاالنــتــخــابــات  مــلــيء  الــتــاريــخ  إن 
أنها  فترة  بعد  يتضح  لكن  الكلمة،  معنى  بكل  صدمة 
بال أدنى تأثير على الحكومة في نهاية المطاف، ولعل 
مــفــادهــا  تــقــلــيــديــة  بحكمة  ــًرا  ــيـ وأخـ أواًل  مــنــوط  األمــــر 
إال مجرد فرص  ما هي  الفرعية  االنتخابات  تلك  بأن 
للناخبين للتنفيس عن بعض الغضب واالستياء حيال 
المحافظين. وبالمثل، أشار ماثيو جودوين، من جامعة 
كــنــت إلـــى أن وضـــع جــونــســون ال يــــزال قــابــال لــإنــقــاذ؛ 
حيث إنه على الرغم من بعض االنتصار الذي حققته 
لم  الحكومة  فإن  الفرعية،  االنتخابات  في  المعارضة 

تسقط كليا جراء خسارتها وهزيمتها الراهنة.
عـــالوة عــلــى ذلـــك، تبقى مــســألــة مــا إذا كـــان حــزب 
المملكة  بــرلــمــان  داخـــل  الرئيسي  الــمــعــارض  الــعــمــال، 
الحالي  المأزق  استغالل  على  قــادًرا  المتحدة، سيكون 
لــجــونــســون، فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــزيــمــتــه االنــتــخــابــيــة على 
المدى الطويل؛ أمر غير مؤكد. وكما الحظ شريمسلي، 
نتيجة  أن  المحافظين، هو  الوحيد لحزب  العزاء  فإن 
االنــتــخــابــات ُتــظــهــر بــالــفــعــل درجــــة مــن الــضــعــف التي 
أصابت حزب العمال، رغم أنه كان -بحسب التوقعات- 
الــحــكــومــة،  قــيــادة  إلـــى  المحتملة  الـــعـــودة  عــلــى وشـــك 
ــزب الــديــمــقــراطــيــيــن  ــ ــقـــدم حــ ــتـ ــيـــرضـــى بـ ــكـــن لـ ــم يـ ــ ولــ
الليبراليين عليه بأي حال من األحوال، مضيفا أيًضا 
يعتقدون  ال  المحافظين،  حــزب  في  المخضرمين  أن 
بعد أن الناخبين حريصون على تنصيب حزب العمال 

لتولي قيادة الحكومة. 
ــه عــلــى الـــرغـــم من  ــا إلــــى أنــ ــًضـ وتـــجـــدر اإلشــــــارة أيـ
هزيمة المحافظين، فإن حزب العمال شهد انخفاًضا 
شروبشاير  شمال  دائـــرة  فــي  التصويت  فــي  حصته  فــي 
الــقــيــادة غير  بــنــســبــة 9.7% فــقــط، جــــراء  االنــتــخــابــيــة 
المقنعة إلى حد ما، من جانب كير ستارمر، التي كانت 
طيلة  البريطانية  السياسية  الساحة  على  محل جدل 

العام الحالي.
اإلهــمــال  يقتصر عناصر  ذلـــك، ال  إلــى  بــاإلضــافــة 
حيث  المحافظين،  على  البرلمان  داخــل  والــالمــبــاالة 
مثل  للقواعد،  بخرق  أيًضا  المعارضة  نــواب  أحــد  قــام 
التي  مـــوران،  ليلى  الليبرالية  الديمقراطية  »النائبة« 
في  الــعــمــوم  فــي مجلس  مكاتبها  بــاســتــخــدام  اعــتــرفــت 
اجتماعات غير برلمانية مدفوعة تم تنظيمها من قبل 
البريطانية  األنظمة  مع  يتعارض  بما  محاماة،  شركة 

الصارمة.
ويبقى واضًحا، أنه في حال ما إذا استقال جونسون، 
فإن  المتصاعد،  السياسي  الضغط  هــذا  مواجهة  فــي 
كرئيس  محله  سيحل  من  هو  بالطبع،  التالي  السؤال 
األمــر. وكما  بارز لهذا  للوزراء؟، حيث ال يوجد مرشح 
بــأن المستشار  الحــظ مــاذرز، فــإن األقــاويــل المنتشرة، 
بالتعقيد  تتسم  محله  سيحل  سوناك،  ريشي  الحالي 
والـــغـــمـــوض؛ بــســبــب وجـــــود ســلــســلــة مـــن الــمــرشــحــيــن 
المحتملين اآلخرين، وهم وزيرة الخارجية التي تمت 
واالس،  بــن  الــدفــاع،  ووزيـــر  تـــروس،  ليز  ترقيتها حديًثا 
عــالوة  الــدولــيــة.  الــتــجــارة  وزيـــرة  تريفيليان،  مـــاري  وآن 
على ذلــك، هناك ســؤال، وهو هل يرغب أي من هؤالء 
هذا  مثل  في  جونسون  محل  يحل  أن  في  المرشحين 
الوقت الصعب مع استمرار جائحة فيروس كورونا في 

السيطرة على اهتمام الحكومة كلًيا.
عــلــى الـــعـــمـــوم، مـــن الــــواضــــح أن حــكــومــة بــوريــس 
نفسه، يخضعان  الــوزراء  ورئيس  المحافظة،  جونسون 
تتصاعد  أن  الــمــرجــح  ومـــن  هــائــلــة،  سياسية  لــضــغــوط 
التكهنات بشأن مستقبله ومصيره السياسي في األيام 
في  المذلة  الهزيمة  بعد  وخاصة  المقبلة،  واألسابيع 
الليبراليين،  الديمقراطيين  أمام  الفرعية  االنتخابات 
في شمال شروبشاير، والتي تعد آخر انعكاس أو تقييم 
سياسي لــه فــي الــبــالد. لكن مــع ذلــك، اليـــزال مــن غير 
المؤكد ما إذا كانوا سيحاولون فعال إزاحته من السلطة 
وإذا  ال،  أم  الثقة  بحجب  برلماني  تصويت  طريق  عن 
ــر بمثابة زلــــزال ســيــاســي، هو  حـــدث ذلـــك ســيــكــون األمـ

األكبر من نوعه خالل األيام األخيرة من عام 2021. 
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مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

وســــط تـــفـــاؤل الــمــجــتــمــعــات 
الرياض  انعقدت قمة  الخليجية 
 .42 رقــــــــم  الـــــتـــــعـــــاون  لـــمـــجـــلـــس 
ــريــــاض  ــنــــاويــــن إعـــــــالن الــ أهــــــم عــ
تـــتـــلـــخـــص فــــــي االتـــــــفـــــــاق عــلــى 
تــجــنــب الــــصــــراعــــات اإلقــلــيــمــيــة، 
ــيـــن،  ــنـ ــلـــعـــات الـــمـــواطـ تـــلـــبـــيـــة تـــطـ
اإلقــلــيــمــي وتوحيد  الــــدور  تــعــزيــز 
ــرؤى وتــنــســيــق الـــمـــواقـــف بــمــا  ــ ــ الـ
تـــضـــامـــن واســــتــــقــــرار دول  ــعــــزز  يــ
تطلعات  ويلبي  الــتــعــاون  مجلس 
ويحفظ  وطموحاتهم  مواطنيها 
مــصــالــحــهــا. أكــــد الــبــيــان أهــمــيــة 
ــاز أهـــــــداف الـــــرؤى  ــجــ مــتــابــعــة إنــ
الــتــكــامــل  لتحقيق  االقــتــصــاديــة 
والـــتـــنـــوع االقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
االســتــفــادة  وتعظيم  المستدامة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــات االقـ ــيــ ــانــ ــكــ مــــن اإلمــ

والفرص المتميزة لمضاعفة االستثمارات المشتركة 
الطرق  شبكات  تكامل  وتطوير  المجلس،  دول  بين 
والــقــطــارات واالتـــصـــاالت بــيــن دول الــمــجــلــس، وَدعـــم 
نمّوها،  وتــيــرة  وتسريع  الوطنية  الصناعات  وتعزيز 
وتوفير الحماية الالزمة لها، ورفع تنافسيتها بما في 

ذلك التعامل مع التغير المناخي وآثاره.
ســبــق هـــذه الــمــؤتــمــر تــرتــيــبــات ثــنــائــيــة بــيــن دول 
الخليج الخمس من طرف والسعودية من طرف آخر 
قام بها سمو األمير محمد بن سلمان. ومسار ثاني 
تقوم به دول الخليج فيما بينها في صيغة مجالس 
تنسيق ثنائية. والمسار الثالث الذي يمكن أن يضاف 
إلى هذا االهتمام بالتنويع والتكامل واالستدامة هو 
مــا حــدث مــن تــعــاون ســعــودي مــصــري لحل األزمـــات 
المنطقة  العربي مهم الستقرار  البعد  العربية. هذا 
التكامل  أنه يدعم  كما  والمحافظة على مصالحها، 
تكنولوجية  وإمكانات  سوقا  يضيف  كونه  الخليجي 
للتعاون  وبشرية. هذه ثالثة مسارات  مادية  وطاقات 
يــمــكــن أن تــثــمــر ســيــاســيــا وأمــنــيــا فـــي دعــــم الــوحــدة 

الخليجية سياسيا واقتصاديا.
فــي الــمــؤتــمــر الــــذي عــقــد فــي الـــدوحـــة فــي شهر 
نوفمبر الــمــاضــي تــم تــحــديــد عـــدد مــن الــفــوائــد من 
الــتــنــويــع منها حــمــايــة االقــتــصــاد مــن تــذبــذب أســعــار 
ــع الـــقـــدرة عــلــى خــلــق فــــرص عــمــل في  ــ الــنــفــط، ورفـ
ــادة نمو  ــ الــقــطــاع الــخــاص الســتــقــطــاب الــشــبــاب، وزيـ
اإلنتاجية واالستدامة. كما طرحت عدد من األسئلة 
الخليج  دول  تتبعه  الذي  بالنموذج  يتعلق  ما  أهمها 
المالية  السياسة  حول  وتساؤالت  التنويع،  لتحقيق 
واالســتــثــمــار فــي الــصــنــاعــات ودور الــقــطــاع الــخــاص 
فـــي تــحــقــيــق الــتــنــويــع، وتـــســـاؤالت حـــول الــمــنــظــومــة 
الــقــانــونــيــة والــمــؤســســيــة والــمــجــتــمــعــيــة ومــالءمــتــهــا 
ــامـــل واالســــتــــدامــــة وتـــنـــاغـــمـــهـــا مــع  ــكـ ــتـ لــلــتــنــويــع والـ
القمة  أجــابــت  فــهــل  الخليجية.  الــوحــدة  متطلبات 
على األسئلة المطروحة؟ أما السؤال الذي يتكرر في 
والسياسية هو  االقتصادية  األوســاط  وفي  المجتمع 
ما دور المجتمع وكيف يمكن االستفادة من منظمات 
المجتمع المدني في دعم الوحدة الخليجية وتعزيز 
والتكامل  التنويع  مستوى  ورفــع  واالســتــقــرار  األمــن 

واالستدامة االقتصادية؟ 
عــبــرت غـــرف الــتــجــارة الــخــلــيــجــيــة، كــونــهــا تمثل 
مصالح جزء من المجتمعات، عن نظرتها إلى نتائج 
القمة، فأولت أهمية كبيرة لما ورد في البيان الختامي 
والبنى  االقتصادي  والتكامل  التنويع  موضوع  حول 
شبكات  مثل  الخليج  مستوى  على  الداعمة  تحتية 
المجلس.  دول  بين  واالتــصــاالت  والــقــطــارات  الطرق 
الوطنية  الصناعات  وتعزيز  دعم  أهمية  أكدت  كذلك 
لها  الــالزمــة  الحماية  وتوفير  نموها،  وتيرة  وتسريع 
موقع  إلــى  بها  الــوصــول  في  تنافسيتها، طمعا  لرفع 
كذلك  عالميا،  المنافسة  على  قــادر  صناعي  ريـــادي 
ترى ضرورة إزالة كل العقبات والصعوبات التي تواجه 
تــنــفــيــذ قـــــرارات الــعــمــل االقـــتـــصـــادي الــمــشــتــرك بين 

الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول 
وطالبت بأن يكون لها دور أساسي، 
فما العقبات التي يراها المجتمع؟

تطرح المجتمعات بشكل عام، 
تساؤالت  التجارة،  غــرف  فيها  بما 
حــــول الـــمـــعـــوقـــات الـــتـــي تــقــف في 
واألسباب  الخليجية  الوحدة  وجه 
نتائج  تنفيذ  عـــدم  إلـــى  أدت  الــتــي 
الراحل  الــســعــودي  العاهل  مــبــادرة 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز التي 
الــعــربــي  الــعــمــل  مــنــهــا حــشــد  أراد 
الــــراحــــل  ــراح  ــ ــتـ ــ اقـ أو  الـــمـــشـــتـــرك، 
جــاللــة الــســلــطــان قــابــوس بــإنــشــاء 
ــد. وتــشــيــر  ــوحــ جـــيـــش خــلــيــجــي مــ
المصادر والدراسات، ومنها األمين 
الــعــام الــســابــق عــبــداهلل بــشــارة إلــى 
أن أحد أهم أسباب هذا التردد في 
اتخاذ خطوات جريئة نحو الوحدة 
المحافظة على  الرغبة في  الخليجي هي  والتكامل 
السيادة الوطنية. القضية الثانية التي تعيق العمل 
بين  الثنائية  والــعــالقــات  االتــفــاقــيــات  هــي  المشترك 
تشعرها  عــربــيــة  غــيــر  ودول  جــهــة  مــن  خليجية  دول 
القضية  والعربي.  الخليجي  العمق  عن  باالستغناء 
الماهرة  غير  األجنبية  العمالة  قضية  هــي  الثالثة 
وتزايدها في المجتمعات الخليجية ما يهدد الهوية 
أن  والــتــنــويــع، غــيــر  التنمية  يــؤخــر  الــعــربــيــة وكــذلــك 
والوحدة  المشترك  العمل  إعاقة  في  األهــم  القضية 
ومنظماته  المجتمعات  دور  ضــعــف  هــو  الخليجية 
الحوكمة  إضعاف  في  وتأثيرها  السياسي  القرار  في 
واالبتكارية  النقدية  الــقــدرات  وتحجيم  والشفافية 
الــرابــعــة هي  الــفــكــري. القضية  واإلبــداعــيــة والــتــنــوع 
الــتــنــافــس بــيــن دول الــخــلــيــج فـــي حــالــة غــيــاب عمل 
مؤسسي يملك سلطة مستقلة تنظم هذه المنافسة 
ــدود المنافسة  ــــدول وتــمــنــع خــروجــهــا عـــن حــ الـ بــيــن 
ــى خـــالفـــات تــضــر العمل  ــؤدي إلـ الــمــفــيــدة الــتــي ال تــ
األفراد  تبذل من قبل  كبيرة  الجماعي. هناك جهود 
والمجتمعات والحكومات في إدارة المجال السياسي 
الخارجي والداخلي والحقوقي في المنطقة تستنزف 
أن توجه نحو  ابتكارية يمكن  طاقات وموارد وقدرات 
اإلنتاج واالبتكار لو تم معالجة هذه القضايا بشكل 

توافقي وجذري.
ــل الـــنـــجـــاح في  ــوامـ ــم عـ مــمــا تـــقـــدم نـــقـــول إن أهــ
الــتــغــلــب عــلــى هـــذه الــمــعــوقــات تــكــمــن فــي الــمــشــاركــة 
المجتمعية الفاعلة، فهي ضرورة حتمية ليس فقط 
والتنويع  للتنمية  كذلك  ولكن  الخليجية  للوحدة 
فالتنمية  التنمية.  نجاح  عليها  ويعتمد  االقتصادي 
البشري  المال  رأس  أحدها  عناصر  ثالثة  عن  عبارة 
بين  المتبادلة  الثقة  على  يقوم  الــذي  والمجتمعي 
السلطة والمجتمع وهذا في حد ذاته يتطلب التوازن 
في  المتمثلة  المجتمع  وسلطة  الــدولــة  سلطة  بين 
للنجاح  اآلخــر  العامل  المدنية.  ومنظماته  كياناته 
المؤسسات  ومنها  المنظمة  الــمــؤســســات  وجـــود  هــو 
الــقــضــائــيــة والــتــشــريــعــيــة الــديــمــقــراطــيــة والــتــمــثــيــل 
السليم وما ينتج عنه من مساءلة ومحاسبة وتقييم 

النتائج. 
تــنــفــيــذ هـــذه الــتــطــلــعــات تــتــطــلــب مــشــاركــة ليس 
فــقــط بــيــن الــقــطــاع الــخــاص والــعــام كــمــا رأت اتــحــاد 
غرف التجارة الخليجي، ولكن كذلك مشاركة فعالة 
وفتح  الحكومية،  والــجــهــات  المدني  المجتمع  بين 
مجاالت الحوار والنقاش والمداوالت للخروج  بحلول 
اقــتــصــاديــة تــتــنــاول الــتــنــويــع االقــتــصــادي والــتــكــامــل. 
الرسمي  الجانب  أن تعمل في  اليوم ال يمكن للدول 
فقط من دون مشاركة المجتمع الذي أصبح متعلما 
جهة  مــن  التنمية  جهود  رفــد  فــي  المشاركة  ويطلب 
والــقــرار على مستوى  الــحــوار  فــي  المشاركة  وكــذلــك 
التي  القضايا  وفي  والخليجية  اإلقليمية  العالقات 

تخص كل دولة.
drmekuwaiti@gmail.com

ال���م���ج���ت���م���ع ال�����م�����دن�����ي وق���م���ة 

م���ج���ل�������س ال����ت����ع����اون ال��خ��ل��ي��ج��ي

بقلم:
 د. محمد عيسى الكويتي

تحول موضوع فيروس كورونا 
وانقالباته  وتحوالته   »19 »كوفيد 
الـــيـــومـــيـــة إلـــــى مــســلــســل عــجــيــب 
ــتـــصـــدر كــــل يـــــوم قــائــمــة  غــــريــــب يـ
األخبار واألحداث فكل يوم تقريبا 
ــالــــك تـــحـــول  ــنــ هـــنـــالـــك قـــصـــة وهــ
وهــنــالــك ســاللــة جــديــدة وهنالك 
فرع جديد من ساللة قديمة إلى 
المكسيكي  الــمــســلــســل  هـــذا  آخـــر 
الممل الـــذي تــحــول إلــى نــوع من 

مسلسالت الرعب األمريكية. 
الـــغـــريـــب فـــي هــــذا األمـــــر أنــه 
تقريبا  سنتين  مضي  من  بالرغم 
من  وبالرغم  الفيروس  هــذا  على 
الــجــهــود الــعــلــمــيــة الــجــبــارة الــتــي 
بذلت خالل هذه الفترة الكتشاف 
المختلفة  التطعيمات  وصــنــاعــة 
وبالرغم من إنفاق المليارات على 
إنتاج هذه اللقاحات وبالرغم من 

تــطــعــيــم نــســبــة كــبــيــرة مـــن ســكــان الــعــالــم بــالــجــرعــة 
وبالرغم  التنشيطية  الثالثة  والثانية وحتى  األولى 
من اإلجراءات التي اتخذتها بلدان العالم من إغالق 
ومن الحد من تحرك المواطنين والمقيمين ومن 
توفير مختلف وسائل التطعيم والتطهير وغير ذلك 
لــم تتمكن مــن السيطرة  الــمــحــاوالت  فــإن كــل هــذه 
ــيـــروس بــشــكــل كـــامـــل أو شــبــه كــامــل  عــلــى هــــذا الـــفـ
الفيروس  من  جديدة  ساللة  عن  يتحدثون  فاليوم 
»أوميكرون« المستجد لم يتم التعرف عليه من قبل 
فيروسات  مجموعة  وهــي  إفريقيا  جنوب  فــي  ظهر 
كورونية تهاجم الجهاز التنفسي لإنسان وبدأت هذه 
اإلفريقية  البلدان  من  العديد  في  تظهر  الــحــاالت 
الفيروس  وهــذا  وغيرها  األوروبــيــة  الــبــلــدان  وبعض 
يصيب اإلنسان بالحمى وااللتهاب الرئوي والفشل 
الكلوي واألســوأ من ذلك أنهم يتحدثون اليوم عن 
التي  الــجــديــدة  والمخاطر  التحديات  مــن  العديد 

تواجه البشرية خالل الفترة القادمة منها:
مواجهة  فــي  التطعيمات  فــشــل  احــتــمــال  أوال: 
بات  كــالم  وهــذا  كورونا  ســالالت جديدة من فيروس 
ينشر ويقال بشكل يومي ما يجعل العلماء في تحد 
التي  والسالالت  الفيروسات  هذه  أنــواع  مع  مستمر 
من الواضح أنها تتحور وتتحول بشكل شبه مستمر 

ما يجعل المخاطر الصحية تتفاقم.
ثانيا: التحدي الثاني له عالقة مباشرة بالحياة 
الــعــامــة االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة بـــوجـــه خــاص 
لمجموع البشرية في العالم، حيث إن هذا االنتشار 
اإلغــالق  مــن  المزيد  إلــى  بــالــضــرورة  يجر  المتزايد 
والــمــزيــد مــن الــقــيــود عــلــى الــطــيــران والــســفــر بكل 

وسائله والحد من تنقل البشرية 
ــواء على  مـــن مــكــان إلـــى آخـــر ســ
على  أو  مــنــفــردة  الـــدول  مستوى 
كــكــل ومــا  الــعــالــم  مــســتــوى دول 
إلــى مخاطر  قد يجر هــذا أيضا 
ــائــــف والـــمـــؤســـســـات  ــلـــى الــــوظــ عـ
يزيد  ما  والتجارية  االقتصادية 
مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــجـــوانـــب 
المالية واالقتصادية في مختلف 
بـــلـــدان الــعــالــم وربـــمـــا يــــؤدي كل 
ذلــــك إلــــى تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة في 
مــصــيــر الــبــشــريــة وفــــي الــصــحــة 
وفي التعليم والثقافة والرياضة 
واإلنشاءات كل الجوانب األخرى 

ذات العالقة بحياة البشرية.
ــا: الـــتـــحـــدي الــصــحــي  ــثـ ــالـ ثـ
ــــش الــــعــــالــــم خــــالل  ــايـ ــ ــيــــث عـ حــ
الفترة من تفشي فيروس كورونا 
فـــتـــرة عــصــيــبــة شـــهـــدت خــاللــهــا 
مسبوقة  وغــيــر  كبيرة  ضغوطا  الصحية  الــمــرافــق 
ــزة األوكــســجــيــن وعــلــى  ــهـ عــلــى الــمــســتــشــفــيــات وأجـ
والطبية  الصحية  الــطــواقــم  عــلــى  وأيــضــا  ــة  األدويــ
لـــذلـــك فــــإن أي تــفــشــي جـــديـــد ســــوف يــعــيــد هــذه 

المخاوف مجددا.
الــتــي تــهــدد المجتمع  الــتــحــديــات  هـــذه بــعــض 
الدولي وال نريد في هذا السياق أن نثير المخاوف 
وإنما للتشجيع على اتخاذ المزيد من اإلجراءات 
التي تحمي الناس وتوعيهم بالمخاطر بما في ذلك 
التأكيد على العاملين في المجال الصحي بضرورة 
أصدرتها  التي  الــعــدوى  مكافحة  بقواعد  االلــتــزام 
العالمية واالطالع المستمر على  منظمة الصحة 
المستشفيات  وتجهيز  العالم  في  الوبائي  الوضع 
الحكومية والخاصة بما هو ضروري لمواجهة أي 
تفشي جديد وتقوية األنظمة الصحية لتستوعب 
الجهود  تكثيف  إلى  إضافة  االحتماالت  هذه  مثل 
في مجال التوعية واالحتياطات الالزمة التخاذها 
االجتماعي  والتباعد  الكمامات  بلبس  وااللــتــزام 

وغير ذلك من إجراءات النظافة الصحية.
نحن  مــا  على  اهلل  نحمد  البحرين  فــي  ونحن 
فريق  قــادهــا  الــتــي  الــكــبــيــرة  الــجــهــود  بفضل  عليه 
ــي وبـــفـــضـــل وعـــــي الــمــواطــنــيــن  ــنـ ــوطـ الـــبـــحـــريـــن الـ
واالشــتــراطــات  بالضوابط  والتزامهم  والمقيمين 
وهذا ما يجعل البحرين والحمد هلل محصنة ضد 
هذا الفيروس وتحوالته المختلفة ولكن مع ذلك 
أن نسترخي في  يمكن  وال  واجــب  االحــتــيــاط  فــإن 
قــدر اهلل قد يؤدي  الجانب ألن االسترخاء ال  هــذا 

إلى مخاطر جسيمة نحن في غنى عنها.

م�����س��ل�����س��ل ك�����ورون�����ا.. اإل�����ى م��ت��ى؟ 

بقلم: 
د. نبيل العسومي



اعـــتـــبـــر مــفــتــي الــســعــوديــة 
ــيـــة  ــلـ ــثـ ــمـ أمـــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء الـ
الجرائم  أبشع  »من  الجنسية 
وأقـــــــبـــــــحـــــــهـــــــا«، فــــــــي مــــعــــرض 
ــــاده في  دفـــاعـــه عـــن مـــوقـــف بـ
الــتــحــفــظ عـــلـــى قــــــرار لــأمــم 
مصطلحات  تضمن  المتحدة 
ــيــــول الـــجـــنـــســـيـــة »ال  ــــن الــــمــ عـ
تــتــوافــق مـــع الــهــويــة الــعــربــيــة 
ــيــــة«. ونــقــلــت وكــالــة  واإلســــامــ
عن  )واس(  السعودية  األنــبــاء 
ــبــــار الــعــلــمــاء  رئــــيــــس هـــيـــئـــة كــ
الرئيس العام للبحوث العلمية 
واإلفـــتـــاء الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز 
تأكيده  الشيخ  آل  محمد  بــن 
مـــوقـــف الـــســـعـــوديـــة »الـــثـــابـــت« 

تجاه القرار. 
وقـــال إن »جــريــمــة الــشــذوذ 
الــجــرائــم  أبــشــع  مــن  الجنسي 
تـــعـــالـــى،  اهلل  ــنـــد  عـ ــا  ــهـ ــبـــحـ وأقـ
ــاب هــــــــذه الــــجــــرائــــم  ــ ــحـ ــ ــأصـ ــ فـ
ممقوتون عند اهلل موصوفون 
ــار فــــي الــدنــيــا  ــعــ بـــالـــخـــزي والــ

واآلخرة«. 
السعودية تحفظت  وكانت 
للجمعية  قــــرار  مـــســـودة  عــلــى 

حول  المتحدة  لأمم  العامة 
»تعزيز دور األمم المتحدة في 
تشجيع إرساء الديمقراطية«، 
ــتـــضـــمـــن إقـــــــرار  ــت إّنـــــــــه يـ ــ ــالـ ــ قـ
الـــــــتـــــــزامـــــــات فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 

والــهــويــة  الجنسية  بـــ»الــمــيــول 
الجنسية«. 

وقـــــــــال ســـفـــيـــر الـــمـــمـــلـــكـــة 
ــم الــمــتــحــدة عــبــداهلل  فـــي األمــ
»يتعارض  األمـــر  إّن  المعلمي 

مع هويتها العربية اإلسامية 
مع  يتعارض  كما  التاريخية، 
قوانين وتشريعات العديد من 
الدول األعضاء«، حسبما نقل 
عنه اإلعام المحلي الجمعة.

العماني محارب ال�سرطان »المبت�سم« 

وفاته بعد  بج�سده  الـتـبـرع  يـقـرر 
والملقب  الشهير  السرطان  مريض  الحبسي،  سعيد  الُعماني  كشف 
وفاته،  كاما عقب  بالتبرع بجسده  قرارا  اتخاذه  المبتسم«، عن  بـ»سعيد 
لكلية الطب بجامعة السلطان قابوس. وقال الحبسي، في لقاء مع إحدى 
اإلذاعات الخاصة في السلطنة، إنه »عقب تفكير طويل، وصل إلى اتخاذه 
ليستفيد  الكلية،  في  التشريح  لقسم  الوفاة  بعد  بجسده  بالتبرع  قــرارا 
منه الطلبة في دراستهم عوضا عن شراء جثث من خارج الباد«. وأضاف 
قبل 30 عاما،  السلطنة  بالكلى في  المتبرعين  أوائــل  الحبسي، وهو من 
الكيماوية لمرض  الجرعات  لتلقي  المستشفيات  إلى  الدائم  »دخوله  أن 
لــه الحقا  بما سيحدث  يفكر  جــرعــة، جعله  كــل  بعد  ونجاته  الــســرطــان، 
ليتخذ بناًء عليه قــراره هذا عن قناعة تامة«. وأشــار إلى أن »هذا القرار 
كان وقعه مؤلما على زوجته وابنته المقيمتين في الفلبين، إال أن الفائدة 
التي ستنتج عن قراره بالنسبة إلى الطلبة الذين سيستفيدون من جسده 
أو  الحبسي  وُيــعــرف  الــقــرار«.  هــذا  مــن  تــأثــره  بعدم  »كفيلة  التشريح  فــي 
إنه  السرطان«، حيث  بـ»محارب  الُعمانيين  أوســاط  في  المبتسم«  »سعيد 
الغدد  فــي  أكثر مــن 25 عاما  الــذي أصــابــه قبل  الــمــرض  يعاني مــن هــذا 
الذي  الكيماوي  العاج  إصابته  بعد  المبتسم«  »سعيد  وبدأ  الليمفاوية. 
رحلة  ويــواصــل  البنكرياس  في  بسرطان  ُيصاب  أن  قبل  مــاديــا،  استنزفه 

عاجه خارج السلطنة، والتي مازالت مستمرة حتى اليوم.

ــذ ر�ــســيــعــة  ــقـ ــنـ ــة تـ ــبـ ــلـ كـ

ــي حــقــل! ــة فـ ــاريـ تـــركـــت عـ
محلية  مصادر  عن  نقا  البريطانية  ستار«  »ديلي  صحيفة  أفــادت 
في الهند بأن كلبة وجراءها أنقذت مولودة جديدة مهجورة عبر إبقائها 

دافئة في حقل طوال الليل، بعد أن تركت هناك. 
مقاطعة  فــي  المحليين  »الــســكــان  أن  إلـــى  ســتــار«  »ديــلــي  ــارت  ــ وأشـ
الحديثة  الطفلة  تــرك  مــا  شخصا  أن  يــزعــمــون  بالهند  تشاتيسجاره 
ملتصقا  السري  الحبل  ومــازال  عارية  الليل  أثناء  الحقل  في  الــوالدة 
بها، الفتين إلى أنه تم العثور على الرضيعة بواسطة كلبة احتضنتها 
الواقعة، قال  الليل مع جرائها الصغيرة«. وفي حديثه عن هذه  طوال 
نفسها  وأمها  الجراء  الــدفء من  يكون  »ربما  المحليين:  السكان  أحد 
درجة  تنخفض  عــادة  الحياة..  قيد  على  المولودة  هذا  أبقت  التي  هي 
الحرارة في الليل، وهذا هو شهر ديسمبر.. يجب أن أقول إن ذلك من 

حسن حظها«، وفق ما ذكرت »ديلي ستار«. 
وبحسب الصحيفة، فقد تم العثور على الرضيعة بجوار مجموعة 
السكان  ســمــع  أن  بــعــد  اكتشافها  وتـــم  إصـــابـــات،  دون  مــن  الـــجـــراء،  مــن 

المحليون بكاءها، وفق ما زعم.
هيئة حكومية محلية،  وهي  البانشايات،  المحليون  السكان  وأبلغ 
تمت  إذ  وجيزة،  فترة  بعد  وصلت  بالشرطة التي  بدورها  اتصلت  التي 
إحالة الطفلة إلى مشروع »تشايلد الين« بعد فحصها من قبل األطباء 

في مستشفى محلي. 

الوطني  أفغانستان  متحف  إلــى  الـــزوار  عــاد 
للتمتع بآالف القطع المعروضة فيه والعائدة في 
تناقض  إلى حقبة ما قبل اإلســام في  غالبيتها 
الفـــت مــع فــتــرة الــحــكــم األولــــى لــحــركــة طــالــبــان 
عندما خربت هذه المؤسسة ونهبتها. في ممرات 
أحد  لفترة طويلة  اعتبر  الذي  العريق  المتحف 
تقف  اآلسيوية  القارة  في  الثقافية  المواقع  أهم 
بالكنوز  مدهوشة  الـــزوار  من  صغيرة  مجموعات 
المعروضة من فخار مطلي من العصر الحجري 
ــقـــول رحـــمـــة اهلل  ــة أو ديـــنـــيـــة. ويـ ــريـ ــى قــطــع أثـ إلــ
)65 عاما( بعدما أمضى دقائق طويلة يتفحص 
مجموعة من السيوف التي تعود إلى ألفي سنة: 
»البشر يعطون أهمية كبيرة لتاريخهم.. هذا يأتي 

»أردت أن أطلع  يــقــول:  الــرجــل  وتــابــع  بــالــفــطــرة«. 
أكثر على تاريخ بادي.

ويقع  قــلــبــي«.  فــي  خــاصــة  مكانة  يحتل  فهو 
وأعــيــد فتحه مطلع  كــابــول  فــي جــنــوب  المتحف 
التابعة  والثقافة  اإلعام  وزارة  بإذن من  ديسمبر 
لحركة طالبان بعد ثاثة أشهر على عودة الحركة 
أغسطس  منتصف  فــي  السلطة  إلــى  المتطرفة 
الــمــاضــي. كــثــيــرة هـــي الــقــطــع الــمــعــروضــة الــتــي 

تتعارض مع عقيدة حركة طالبان. 
بين عامي 1996  األولــى  فترة حكمها  خــال 
المتحف  في  تماثيل  عــدة  الحركة  دمــرت  و2001 
ــرار مـــا فــعــلــت مـــع تــفــجــيــر تــمــاثــيــل بـــوذا  ــ عــلــى غـ
الــعــمــاقــة فــي بــامــيــان، مــا أثـــار صــدمــة عالمية. 

يضاف إلى ذلك أن آالف القطع نهبت ولم يعثر 
عليها بعد. 

ــات عــنــاصــر مـــن الــحــركــة يــحــرســون اآلن  ــ وبـ
لتنظيم  أي هجوم محتمل  المتحف من  مدخل 

»الدولة اإلسامية-والية خراسان«. 
صدقات:  الدين  عين  المتحف  أمين  ويقول 
»15 إلى 20% من القطع المعروضة تعود للحقبة 

اإلسامية. 
الحكومة  ظــل  فــي  كما  طبيعي  بشكل  نعمل 

السابقة«. 
الــبــالــغ 35 عــامــا أن حــركــة  الــمــســؤول  وأكــــد 
طــالــبــان »لـــم تــصــدر أي تــوجــيــهــات جــديــدة لــنــا«، 

وعناصرها يزورون أيضا المتحف. 
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حركـة طالبـان تعيـد فتـح المتحـف الوطنـي الأفغانـي

} سعيد الحبسي.

} الوزير بعد وصوله إلى البر.

مـفـتــي الـ�سـعـوديــة: المثلـية الجن�سية مـن »اأب�سع الجرائم« 

ــر..  ــوزي ــزة« حــدثــت ل ــج ــع »م

تحطمت طائرته ف�سبح 12 �ساعة

وزيــرا  أن  األوغندية  »مونيتور«  صحيفة  كشفت 
فـــي مــدغــشــقــر ســبــح مــــدة 12 ســاعــة لــلــوصــول إلــى 
كــان على  بعد تحطم مروحية  الــثــاثــاء،  يــوم  الــبــر، 
للجزيرة.  الشرقي  الشمالي  الساحل  قبالة  متنها 
كان  الشرطة سيرج جيلي  أن وزيــر  المصدر  وأوضــح 
مـــن بــيــن الــنــاجــيــن، الـــذيـــن ســبــحــوا مـــدة 12 ســاعــة 
للوصول إلى البر. وقالت الشرطة إن البحث ال يزال 
جاريا عن راكبين آخرين بعد حادث تحطم الطائرة، 
يــوم االثــنــيــن، الـــذي لــم تتضح أســبــابــه على الــفــور. 
وظهر جيلي )57 عاما(، على مقطع فيديو تم نشره 
على وسائل التواصل االجتماعي، منهكا ومستلقيا 

على كرسي، بعدما تمكن من إنقاذ حياته بنفسه. 

درا�سة تك�سف »الفئة العمرية« 

بـاأومـيكـرون اإ�سـابـة  الأكـثـر 

كشفت دراسة جديدة أن إحدى الفئات العمرية 
تلتقط المتحور الجديد لفيروس كورونا »أوميكرون« 
أكثر من أي فئة أخرى. وذكرت صحيفة »هال ديلي 
ميل« أن فئة عمرية واحدة في بريطانيا سجلت أكبر 
عدد من اإلصابات بأوميكرون، مبرزة أن هذه الفئة 
تستحوذ على نحو 40 بالمائة من مجموع اإلصابات 

بالمتحور الجديد.
وأظهرت األرقام التي نشرتها مجموعة األبحاث 
الصحية »Zoe« أن أكثر من 40 بالمائة من اإلصابات 

الجديدة تحدث بين الفئة العمرية 35-18.
أما المجموعة الثانية األكثر تعرضا ألوميكرون 
من  بالمائة   29 بحوالي   55-35 العمرية  فهي الفئة 

اإلصابات الجديدة. 
ـــة  ـــ ــابـ ــ ــ اإلصـ ـــدل  ــ ــعــ ــ ــ مـ أن  األرقــــــــــــــــــام  وســـــجـــــلـــــت 
بين األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 
نوفمبر،  أواخـــر  منذ  »بشكل صــاروخــي«  ارتــفــع  عاما 
الذين  األشــخــاص  بين  مــعــدل اإلصــابــة  ارتــفــع  كما 
تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عاما »بشكل حاد« منذ 

أوائل ديسمبر.
تضم  فإنها  الثالثة  المجموعة  يخص  وفيما   
الفئة العمرية بين 18 عاما وأقل، تليها الفئة التي 

يتراوح عمرها بين 55 و75.

} زوار في المتحف.

اليون�سكو تدعم م�سروعا لإعادة الروح 

لآلة مو�سيقية يمنية بحتة ت�سبه العود 
والعلم  للتربية  المتحدة  األمــم  منظمة  من  مدعوم  مشروع  يحيي 
والثقافة )اليونسكو( آلة موسيقية يمنية تقليدية قديمة تسمى الطربي 
أو القنبوس أو القمبوس وهي تشبه العود، بعد أن شارفت على االنقراض 
خال العقود الماضية. تهدف المبادرة إلى تدريب حرفيين من الشباب 
العزف  على  أيــضــا  الشباب  مــن  موسيقيين  وتــدريــب  اآللـــة  صناعة  على 
ومنحوت  بالجلد  ومغطى  العنق  قصير  عود  عن  عبارة  والطربي  عليها. 
مــن كتلة خــشــب واحــــدة. وتــراجــعــت شعبية الــقــنــبــوس فــي الــيــمــن أوائـــل 
بداية  وبــحــلــول  الــديــن.  حميد  يحيى  اإلمـــام  عهد  فــي  العشرين  الــقــرن 
اليمني  الموسيقار  ويــرى  محله.  الــعــود  حــل  والعشرين  الــحــادي  الــقــرن 
عبدالباسط الحارثي قائد الفرقة الوطنية للموسيقى واإلنشاد أن احياء 
لتلفزيون  الحارثي  وقــال  اليمني.  الشعبي  للموروث  احياء  هو  الطربي 
رويترز: »ما نقوم به اآلن هو عبارة عن احياء لموروثنا الشعبي أو األصلي 
ولها  مقاماتها  لها  خاصة  يمنية  موسيقى  يعني  بنا،  الــخــاص  اليمني 
هي  بينما  المعروفة،  العربية  الموسيقى  غير  مسافاتها  ولها  مساحاتها 

أيضا تتواكب مع الموسيقى العربية وحتى الموسيقى الغربية«.

} آلة القنبوس.

} الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ.

عبداملنعم إبراهيم

ل تجعلوا المتحور )اأوميكرون( اأ�سرع انت�ساًرا
خال األيام القليلة الماضية شهد التقرير اليومي لإلصابات بفيروس 
الماضي 114  الثاثاء  ارتفاًعا ملحوًظا، حيث بلغ يوم  البحرين  كورونا في 
يعني  وهــذا  فقط  إصــابــة   14 تتجاوز  ال  طويلة  ألسابيع  كنا  بينما  إصــابــة، 
المسافرين  بين  وأيًضا  والمقيمين،  المواطنين  بين  العدوى  وتيرة  تسارع 
القادمين إلى البحرين من الخارج، وخصوًصا أن الفيروس المتحور الجديد 
المتحور  تفوق  بسرعة  الــعــالــم،  فــي  واالنــتــشــار  الــعــدوى  )أومــيــكــرون( سريع 
)دلتا(، والمتحورات الجديدة ال تعرف الفرق بين دول غنية وأخرى فقيرة، 
فهي تضرب الجميع با استثناء، ولذلك تاحظون أن فيروس )أوميكرون( 
المتطورة  الــدول  هــذه  إمكانيات  رغــم  ــا  وأوروبـ أمريكا  في  بقوة  صــار يضرب 
أمس  يــوم  األنــبــاء(  )وكــاالت  وبحسب  اللقاحات،  وإنتاج  الطبي  المجال  في 
المتحدة  الواليات  في  كبير  إلى حد  المهيمن  المتحور  )أوميكرون(  أصبح 
األمريكية، حيث مثل أوميكرون 73.2 في المائة من اإلصابات الجديدة في 
المائة  النسبة سابًقا 12.6 في  أمريكا خال األسبوع الماضي، بينما كانت 
فقط.. وتجاوز المتحور )أوميكرون( المتحور )دلتا( في غضون أسابيع، وبات 
يمثل 95 في المائة من الحاالت الجديدة في 3 واليات )أوريجن وواشنطن 
وأيداهو(. بينما مثل التهديد في واليات )فلوريدا وأالباما وجورجا( نسبة 
إصابة من أوميكرون 95.2 في المائة من اإلصابات الجديدة، ويزداد الخطر 

مع اقتراب فصل الشتاء واحتفاالت أعياد المياد.
أما في ألمانيا فتستعد الحكومة لتشديد القيود الصحية بحلول العام 
األفـــراد،  بين  االتــصــال  وتقليل  الليلية  الــنــوادي  إغــاق  مــن خــال  الجديد، 
كذلك ستقام األحداث الرياضية مثل مباريات الدوري األلماني لكرة القدم 
من دون جمهور اعتباًرا من 28 ديسمبر وحتى إشعار آخر، وكذلك الفعاليات 
وهناك  الــرقــص..  نـــوادي  أيــًضــا  وستغلق  الموسيقية،  والــحــفــات  الثقافية 
إجراءات مشددة أكثر تتخذها السلطات في )هولندا( التي استعدت إلغاق 
)النمسا(  في  السلطات  فعلت  وكذلك  والمطاعم،  السينما  ودور  المتاجر 
أرجأت  )فيينا(، كما  العاصمة  الكامل( في  )اإلغــاق  إجــراءات  اتخذت  التي 
بسبب  الدولية  حــدودهــا  فتح  إلعـــادة  مــقــرًرا  كــان  الــذي  الموعد  )نيوزلندا( 

انتشار المتحور )أوميكرون(.
ونحن  )أوميكرون(،  للمتحور  انتشار سريع  أمام  تقريًبا  كله  العالم  إذن 

عن  بمعزل  لسنا  الخليج  ودول  البحرين  فــي 
الــعــالــم، وقـــد الحــظــنــا تــزايــد أعــــداد اإلصــابــات 
الصادر  اليومي  التقرير  في  كورونا  بالفيروس 

من وزارة الصحة بالبحرين، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية 
الوطني  الفريق  ألن  الحكومة،  قبل  أواًل  والمقيمين  المواطنين  قبل  مــن 
انتشار  بــدوره على أكمل وجه ويتابعون كل جديد في مسارات  الطبي يقوم 
الفيروس المتحور الجديد، ويتخذون إجراءات صحية الزمة، مثل االنتقال 
للوقاية  المنشطة  الجرعات  أخذ  إلى  والــدعــوات  األصفر(،  )المستوى  إلى 
من اإلصابة من المتحور )أوميكرون(، لكن إجراءات الفريق الوطني الطبي 
بإرشادات  والمقيمون  المواطنون  يلتزم  لم  إذا  إيجابي  مــردود  لها  يكون  لن 

الفريق.
صحيح أن )أوميكرون( منتشر أكثر في أمريكا وأوروبــا وجنوب إفريقيا 
)بلد المنشأ لفيروس أوميكرون(، ولكن هذا ال يعني أننا في الدول العربية 
السفر  الــخــطــر، خصوصا فــي ظــل عـــودة حــركــة  فــي مــعــزل عــن  والخليجية 
والطيران بشكل طبيعي تقريًبا بين دول العالم، ما يسهل من انتقال عدوى 

الفيروس المتحور الجديد بين شعوب العالم.
بالبحرين،  االقتصادي  النشاط  في  الــذات  على  االنكفاء  يعني  ال  هذا 
وإغاق المحات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية والموالت واألندية 
اإلجــــراءات  بنفسه  المجتمع  فــي  فـــرد  كــل  يتخذ  أن  وإنــمــا  كــا  الــصــحــيــة.. 
االحترازية، وأهمها ارتداء )الكمامات( والتباعد االجتماعي والنظافة وغسل 
اليدين بانتظام، والتقليل من أعداد حضور التجمعات العائلية والمناسبات 
ولكنها  بها،  االلتزام  يمكن  بسيطة  أمور  وهذه  اإلمكان..  بقدر  االجتماعية 
مهمة جًدا للوقاية من عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المتحور الجديد 
)أوميكرون(.. فهو سريع االنتشار، لكن هذا ال يعني أن نكون نحن من يساعد 
)أوميكرون( على االنتشار أسرع من قوته الذاتية في نقل العدوى بين الناس.

أما  )أومــيــكــرون(،  الــزاويــة فــي مقاومة  األفـــراد فــي المجتمع هــم حجر 
الفريق الوطني الطبي، فهم يقومون بدور )عازف األوركسترا( في )األوبرا( 
وستكونون  المايسترو(  إرشــادات )عصا  اتبعوا  الصحية.. فقط  المجتمعية 

بخير إن شاء اهلل.

} الرضيعة بين الجراء.

في  قـــويـــان  ــزالن  ــ ــ زل

بالقرب  بركـان  مـــحـيـط 

من العـا�سمة الأي�سلندية 
زلـــزاالن كبيران صباح أمــس األربــعــاء في  وقــع 
مــحــيــط بـــركـــان أعــلــنــت الــســلــطــات تــوقــف ثـــورانـــه، 
التي  ريكيافيك  األيسلندية  العاصمة  من  بالقرب 

شعرت بالهزتين.
أن  األيسلندي  الجوية  األرصـــاد  معهد  وأعــلــن 
هــــزة أرضـــيـــة أولــــى بــقــوة 4.1 درجـــــات وقــعــت عند 
الساعة 09:13 بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش 

وشعر بها سكان العاصمة.
وبــعــد عــشــر دقــائــق ســجــلــت هـــزة أرضــيــة أقــوى 
مركز  إن  المعهد  وقــال  درجـــات.   4.9 شدتها  بلغت 
الزلزال حدد في شمال شرق وديان جيلدينغادالير 
المنطقة التي شهدت تدفق حمم بركانية بين 19 
بعيد عن جبل  غير  موقع  في  و18 سبتمبر  مــارس 
فاغرادالفيال على بعد حوالي ثاثين كيلومترا عن 

ريكيافيك. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار. 
ظهر  منذ  فــاغــرادالــفــيــال  جبل  محيط  يشهد 
الــزلــزالــي«، أي عــددا  الــثــاثــاء مــا يسمى »الــســرب 
نحو  عددها  بلغ  التي  الصغيرة  الــزالزل  من  كبيرا 

1400 صدمة صغيرة، بحسب المعهد نفسه.
وبعد ثاثة أشهر على توقف الحمم البركانية، 
أعــلــن الــمــعــهــد األيــســلــنــدي رســمــيــا انــتــهــاء ثـــوران 
ــال عــلــمــاء بــراكــيــن إن  ــ ــام. وقـ ــ غــيــلــدادالــيــر قــبــل أيــ
النشاط الزلزالي ينذر بثوران بركاني لكن ال يعني 

بالضرورة أنه سيحدث.
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هناأوا بنجاح اإطالق القمر اال�ضطناعي »�ضوء 1«.. وزراء: 

 نقلة ريادية �ضت�ضهم يف تنمية املعارف وتعزيز قدرات اململكة يف علوم الف�ضاء

مبنا�ضبة اإطالق القمر ال�ضناعي »�ضوء 1«.. م�ضوؤولون: 

تعزيز مكانة البحرين على اخلريطة الدولية يف جمال الف�ضاء

رفع ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل وال�ش�ؤون 

اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  والأوقاف،  الإ�شالمية 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

قمر  اأول  اإطالق  يف  النجاح  مبنا�شبة  اهلل،  حفظه  ال�زراء، 

�شناعي بحريني م�شرتك مع دولة الإمارات العربية املتحدة 

كتاب  ا�شم  تيمًنا من  ا�شم »�ش�ء 1«  والذي يحمل  ال�شقيقة، 

جاللة امللك املفدى »ال�ش�ء الأول« الذي ي�ثق حمطات مهمة 

من تاريخ البحرين.

اآل خليفة م�شت�شار  ال�شيخ نا�شر بن حمد  كما هناأ �شم� 

الأمن ال�طني قائد احلر�س امللكي الأمني العام ملجل�س الدفاع 

الأعلى، بهذا الإجناز العلمي الريادي والتاريخي.

لي�شيء  ياأتي  املتقدم  الإجناز  هذا  اإن  العدل  وزير  وقال 

الزاهر  العهد  اململكة يف ظل  الذي حققته  الكبري  التقدم  على 

فيه  �شاهمت  والذي  املفدى،  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

نقلة  يعترب  حيث  امل�ؤهلة،  البحرينية  الكفاءات  من  نخبة 

ريادية �شت�شهم يف تنمية املعارف وتعزيز قدرات اململكة يف 

الف�شاء، وه� ما  املجالت العلمية والبحثية املرتبطة بعل�م 

اجلاللة  الع�شرية حل�شرة �شاحب  التنم�ية  الروؤية  يرتجم 

امللك املفدى يف ا�شت�شراف امل�شتقبل.

ورفع ال�شيخ اأحمد بن عطية اهلل اآل خليفة وزير املتابعة 

اإىل ح�شرة  التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�شمى  بالدي�ان امللكي، 

البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�شى  �شاحب اجلاللة 

الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، 

الأمن  م�شت�شار  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم�  واإىل 

ال�طني قائد احلر�س امللكي الأمني العام ملجل�س الدفاع الأعلى، 

مبنا�شبة جناح اإطالق القمر ال�شطناعي »�ش�ء 1« وو�ش�له 

اإىل حمطة الف�شاء الدولية.

واأكد وزير املتابعة بالدي�ان امللكي اأن هذا الإجناز امل�شّرف 

والثقة  الإيجابية  مل�ؤها  بعني  امل�شتقبل  نح�  التطلع  يج�شد 

بقدرة اأبناء هذا ال�طن و�شبابه على حتقيق روؤى جاللة امللك 

املفدى، بدعم وم�شاندة �شاحب ال�شم� امللكي ويل العهد رئي�س 

ال�شيخ  �شم�  بجه�د  ال�شدد  هذا  يف  من�ًها  ال�زراء،  جمل�س 

نا�شر بن حمد اآل خليفة، يف حتقيق الإجناز العلمي امل�شرف 

ململكة البحرين بعزمية واإ�شرار لتعزيز قدرة ومكانة اململكة 

يف املجالت العلمية والبحثية املختلفة التي تزخر بها عل�م 

الف�شاء، �شائالً امل�ىل القدير اأن يحفظ مملكة البحرين لتحقيق 

املزيد من الإجنازات بقيادة جاللة امللك املفدى.

امل�ا�شالت  وزير  حممد،  اأحمد  بن  كمال  املهند�س  ورفع 

لعل�م  ال�طنية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والت�شالت 

ح�شرة  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  الف�شاء، 

البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�شى  �شاحب اجلاللة 

الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

ال�زراء  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  �شلمان بن حمد 

حفظه اهلل، واإىل �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة م�شت�شار 

الأمن ال�طني قائد احلر�س امللكي الأمني العام ملجل�س الدفاع 

الأعلى، بنجاح اإطالق اأول قمر �شناعي بحريني م�شرتك مع 

دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة با�شم »�ش�ء 1«.

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكت�ر  ورفع 

والتعليم، اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات، اإىل ح�شرة �شاحب 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ال�زراء حفظه  رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد 

اهلل، واإىل �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة م�شت�شار الأمن 

ال�طني قائد احلر�س امللكي الأمني العام ملجل�س الدفاع الأعلى 

اأول قمر �شناعي بحريني  اإطالق  حفظه اهلل، مبنا�شبة جناح 

والذي  ال�شقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  مع  م�شرتك 

حمل ا�شم »�ش�ء 1«.

واأكد ال�زير بهذه املنا�شبة اأن هذا الإجناز العلمي ي�شاف 

لعاهل  الزاهر  العهد  التي حتققت يف  الإجنازات  �شل�شلة  اإىل 

مع  الدائم  بالتعاون  م�شيًدا  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة يف كل املجالت الذي 

ينطلق من العالقات الأخ�ية ال�ثيقة بني البلدين وال�شعبني 

على  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإىل حر�س  وم�شرًيا  ال�شقيقني، 

ودعم  الدرا�شية  املناهج  خالل  من  الف�شاء  بعل�م  الهتمام 

امل�اهب الطالبية يف هذا املجال عرب تنظيم ال�ر�س التدريبية 

امل�ه�بني  الطلبة  رعاية  مركز  خالل  من  واملحا�شرات 

الف�شاء، جمدًدا تهنئته  ال�طنية لعل�م  الهيئة  بالتن�شيق مع 

بهذا الإجناز الذي يعزز مكانة مملكة البحرين بني الدول يف 

جمال الف�شاء وعل�م امل�شتقبل.

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزير  ورفع 

ح�شرة  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  العمراين 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  �شاحب 

اآل خليفة  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  واإىل �شاحب 

�شاحب  واإىل  اهلل،  حفظه  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

ال�شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة م�شت�شار الأمن الق�مي 

الأعلى،  الدفاع  ملجل�س  العام  الأمني  ال�طني  احلر�س  قائد 

م�شرتك  بحريني  ا�شطناعي  قمر  اأول  اإطالق  مبنا�شبة جناح 

مع دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة »�ش�ء 1«.

وذكر اأن هذا الإجناز يعد حلقة يف �شل�شلة من الإجنازات 

كافة  امل�شت�يات  على  البحرين  مملكة  حققتها  التي  ال�طنية 

جله�د  وا�شتمراًرا  ال�شاملة،  التنم�ية  امل�شرية  اأهداف  وفق 

اململكة يف خمتلف املجالت والعل�م والتي تعزز من الإبداع 

والتميز.

ورفع ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة م�شت�شار 

و  التهاين  اآيات  اأ�شمى  الدبل�ما�شية،  لل�ش�ؤون  امللك  جاللة 

امللك  ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة  املقام  اإىل  التربيكات 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

واإىل �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

اإطالق  جناح  مبنا�شبة  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

دولة  مع  بال�شراكة   »1 »�ش�ء  البحريني  ال�شناعي  القمر 

الإجناز  هذا  اأن  م�ؤكًدا  ال�شقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات 

جاللته  وت�جيهات  لروؤى  ترجمة  ميثل  الكبري  التاريخي 

رعاه اهلل بالتمكن يف عل�م امل�شتقبل والف�شاء تعزيًزا مل�شرية 

التنمية والتقدم مبملكة البحرين، ودفًعا لتلك امل�شرية لآفاق 

رحبة على امل�شت�يات.

اإن  خليفة  اآل  بن حممد  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  واأ�شاف 

كفاءات  من  البحرين  به مملكة  تزخر  ما  ي�ؤكد  الإجناز  هذا 

ما ميكنها  واملهارات  والإمكانات  القدرات  من  وطنية متتلك 

من حتقيق املزيد من املنجزات والنجاحات يف كل املجالت، 

م�شيًدا بدعم واهتمام �شم� ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء 

على  البحرين  مملكة  مكانة  لتعزيز  الدائمني  اهلل  حفظه 

ول�شيما  املجالت  جميع  والدويل ويف  الإقليمي  ال�شعيدين 

اجلديدة  ال�شرتاتيجية  للخطة  �شم�ه  امل�شتقبل ودعم  عل�م 

التنمية  م�شرية  لدعم  مهمة  ركيزة  ك�نها  الف�شاء  لعل�م 

والنماء مبملكة البحرين.

رفع ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة رئي�س 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز 

م�ؤ�ش�شة التنظيم العقاري اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

بن  امللك حمد  اجلاللة  ال�شامي حل�شرة �شاحب  املقام  اإىل 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، واإىل 

�شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه اهلل، واإىل �شم� ال�شيخ 

قائد  ال�طني  الأمن  م�شت�شار  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

احلر�س امللكي الأمني العام ملجل�س الدفاع الأعلى، مبنا�شبة 

اإىل  اإطالق القمر ال�شطناعي »�ش�ء 1«، وو�ش�له  جناح 

حمطة الف�شاء الدولية.

بني  البناء  للتعاون  ثمرة  يعد  الإجناز  هذا  اإن  وقال   

الهيئة ال�طنية لعل�م الف�شاء يف مملكة البحرين ووكالة 

يحتذى  من�ذًجا  التعاون  هذا  لي�شكل  للف�شاء،  الإمارات 

به يف العالقات بني الدول العربية ال�شقيقة وتعاونها يف 

املجالت املختلفة.

يعترب  امل�شرف  التاريخي  الإجناز  هذا  اأن  واأ�شاف   

اإىل مرحلة من التقدم العلمي  حمطة ن�عية نح� النتقال 

متقدمة  بيانات  من  الف�شاء  عل�م  تنتجه  ما  على  املرتكز 

ودقيقة ي�شتفاد منها يف العديد من املجالت احلياتية، واأن 

ما يزيدنا فخًرا واعتزاًزا باأن هذا الإجناز قد حتقق بقدرات 

لعل�م  ال�طنية  الهيئة  منت�شبي  من  بحرينية  وخربات 

الف�شاء.

ورفع الدكت�ر عبداحل�شني بن علي مريزا رئي�س هيئة 

الطاقة امل�شتدامة اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

الأمري �شلمان  امللكي  ال�شم�  املفدى، و�شاحب  البالد  عاهل 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، واإىل 

الأمن  م�شت�شار  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم� 

الدفاع  ملجل�س  العام  الأمني  ال�طني  احلر�س  قائد  الق�مي 

الأعلى، واإىل الدكت�ر حممد بن اإبراهيم الع�شريي الرئي�س 

وذلك مبنا�شبة  الف�شاء،  لعل�م  ال�طنية  للهيئة  التنفيذي 

اأول قمر �شناعي بحريني م�شرتك مع دولة  اإطالق  جناح 

الإمارات العربية املتحدة. 

وقال الدكت�ر مريزا اإن هذا الإجناز يعد ترجمة م�شرفة 

على  والإ�شرار  والعزمية  العطاء  يف  ال�طن  اأبناء  لتفاين 

التميز يف خمتلف املجالت احلي�ية حذوا بالقيادة احلكيمة 

حفظها اهلل ورعاها وعمالً بالروؤى التنم�ية التي و�شعتها 

العديدة  لالإجنازات  مهمة  اإ�شافة  يعد  كما  باململكة،  رفعة 

املت�الية التي حققتها مملكة البحرين.

ملا  واعتزاز  فخر  من  الإجناز  هذا  ي�شكله  مبا  ون�ه 

والأوا�شر  امل�شري  ل�حدة  ترجمة  من  م�شم�نه  يف  ميثله 

الإمارات  بدولة  البحرين  مملكة  تربط  التي  التاريخية 

العربية املتحدة ال�شقيقة، م�ؤكًدا دعم هيئة الطاقة امل�شتدامة 

ال�طنية  الهيئة  مع  امل�شرتك  التعاون  بتعزيز  والتزامها 

امل�شرتكة  الأهداف  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  الف�شاء،  لعل�م 

من  املزيد  وبذل  ال�طنية  امل�شلحة  م�شب  يف  ت�شب  التي 

التميز  مراتب  اأف�شل  اىل  باململكة  لالرتقاء  والعمل  اجلهد 

والتط�ير يف خمتلف املجالت.

خليفة  اآل  �شلمان  بن  اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  ورفع 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  العهد  دي�ان ويل  رئي�س 

اإىل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، واإىل �شاحب ال�شم� 

العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  الأمري �شلمان بن حمد  امللكي 

اأول  اإطالق  جناح  مبنا�شبة  اهلل،  حفظه  ال�زراء  جمل�س 

العربية  الإمارات  قمر �شناعي بحريني م�شرتك مع دولة 

املتحدة ال�شقيقة »�ش�ء 1«.

لروؤية  جت�شيًدا  ياأتي  ال�طني  الإجناز  هذا  اأن  واأكد   

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

الدولية  اخلريطة  على  البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز  يف 

الف�شاء  مبجال  املعنية  اجله�د  ومنها  املجالت  كل  يف 

م�شاف  �شمن  م�قعها  لرت�شيخ  اململكة  ت�شعى  والتي 

الدول املتقدمة يف جمال الف�شاء مبا يحقق اأهداف التنمية 

ال�شاملة، لفًتا اإىل الدور الكبري ل�شاحب ال�شم� امللكي ويل 

الك�ادر  اهلل، يف دعم  ال�زراء حفظه  رئي�س جمل�س  العهد 

ال�طنية لتحقيق مزيد من املكت�شبات والإجنازات.

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم�  بدور  واأ�شاد   

العام  الأمني  امللكي  احلر�س  قائد  ال�طني  الأمن  م�شت�شار 

ودعم  ال�شابة  الطاقات  دعم  يف  الأعلى،  الدفاع  ملجل�س 

جه�دهم يف جمال عل�م الف�شاء.

ورفع �شم� ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة اآل خليفة 

التهاين  خال�س  ال�زراء  جمل�س  �ش�ؤون  وزارة  وكيل 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اإىل  والتربيكات 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، واإىل 

�شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه اهلل، واإىل �شم� ال�شيخ 

قائد  ال�طني  الأمن  م�شت�شار  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

احلر�س امللكي الأمني العام ملجل�س الدفاع الأعلى، مبنا�شبة 

اأول قمر �شناعي بحريني م�شرتك مع دولة  اإطالق  جناح 

الإمارات العربية املتحدة والذي يحمل ا�شم »�ش�ء 1«.

اآل خليفة رئي�س دي�ان  اأحمد بن حممد  ال�شيخ  ورفع 

التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�شمى  املالية والإدارية،  الرقابة 

اآل  اإىل مقام ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، واإىل �شاحب 

العهد  اآل خليفة ويل  الأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شم� 

رئي�س جمل�س ال�زراء، حفظه اهلل، واإىل �شم� ال�شيخ نا�شر 

احلر�س  قائد  ال�طني،  الأمن  م�شت�شار  خليفة  اآل  حمد  بن 

اإطالق  بنجاح  الأعلى،  الدفاع  ملجل�س  العام  الأمني  امللكي 

الإمارات  دولة  مع  م�شرتك  بحريني  �شناعي  قمر  اأول 

العربية املتحدة ال�شقيقة »�ش�ء 1«.

اإجناًزا  ال�شناعي  القمر  اإطالق  اأحمد  ال�شيخ  واعترب 

امل�شتقبل،  نح�  التطلع  يج�شد  م�شرًفا  وتاريخًيا  علمًيا 

ا�شتمراًرا  وياأتي  البحرين،  اأبناء  واإمكانات  قدرة  وي�ؤكد 

ظل  يف  اململكة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  التنمية  مل�شرية 

القيادة احلكيمة والروؤية الثاقبة حل�شرة �شاحب اجلاللة 

تر�شيخ  عن  اأثمرت  والتي  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

دعائم وطن ع�شري ومتقدم يرتكز يف م�شريته على العلم 

احلديث.

واأعرب الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

ال�طني  الفريق  رئي�س  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

والعتزاز  التقدير  بالغ  عن  ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، بتف�شل جاللة امللك 

باإ�شدار اأمره ال�شامي مبنح »و�شام الأمري �شلمان بن حمد 

لال�شتحقاق الطبي«، ول�شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه 

الأمري �شلمان  بت�شليم و�شام  اهلل  لتف�شل �شم�ه حفظه  اهلل 

لال�شتحقاق الطبي لعدد من العاملني يف ال�شف�ف الأمامية 

من الك�ادر الطبية وق�ة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 

واجلهات امل�شاندة.

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ورعاية  اهتمام  وثمن 

ورعاه، بالعاملني يف ال�شف�ف الأمامية من الك�ادر ال�طنية 

التي  الكرمية  للت�شدي جلائحة فريو�س ك�رونا، واللفتة 

ج�شدت مدى حر�س واهتمام جاللته الدائم باأبناء ال�طن 

من العاملني يف ال�شف�ف الأمامية من الك�ادر الطبية وق�ة 

دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، واجلهات امل�شاندة.

ومتابعة  احلكيمة،  املفدى  امللك  قيادة جاللة  اإن  وقال 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

امل�شتمرة، كانتا ركيزة امل�شي بثبات يف تنفيذ اخلطط التي 

ك�رونا  فريو�س  مع  التعامل  م�شارات  ملختلف  و�شعت 

مثالً  البحرين  اأ�شبحت مملكة  حتى  تداعياته،  من  واحلد 

يحتذى به يف التعامل مع اجلائحة على ال�شعيد الدويل.

وزير العدل

الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهللال�سيخ اأحمد بن حممد�سمو ال�سيخ عي�سى بن عليال�سيخ �سلمان بن اأحمد

وزير الأ�سغالوزير الرتبيةوزير املوا�سالتوزير املتابعة بالديوان امللكي

رئي�س هيئة الطاقة   ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل

ال�سيخ خالد بن اأحمد
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رئي�س الأمن العام: ت�سجيع الدرا�سات والبحوث 

ا�ستقبل الفريق طارق بن ح�سن احل�سن رئي�س الأمن العام يف مكتبه 

اإدارة الوقاية من اجلرمية مبنا�سبة ح�سوله على  اأميني مدير  علي اأحمد 

من  ن�سخة  اأهداه  حيث  الأمنية،  العلوم  تخ�س�س  يف  املاج�ستري  درجة 

ر�سالته العلمية بعنوان »نظرة �سمولية على اأثر حتويل العقوبة التقليدية 

من جامعة  عليها  والتي ح�سل  البحرين«  البديلة يف مملكة  العقوبة  اإىل 

هيدر�سفيلد باململكة املتحدة.

التي  باجلهود  م�سيًدا  اأميني،  علي  الباحث  العام  الأمن  رئي�س  وهناأ   

وموؤ�سرات  معلومات  من  حتتويه  وما  الدرا�سة،  اإعداد  يف  الباحث  بذلها 

تطوير  يف  وم�ساهمته  الدرا�سات،  هذه  مثل  لعمل  جديدة  واآلية  قيا�س 

معادلت جديدة تخدم قيا�س الأثر لربامج العقوبة البديلة يف امل�ستقبل.

ل بحرينيني متخ�س�سني يف »�سوؤون اخليل« وهند�سة اجل�سور.. احلكومة:

100 األف دينار ندفعها للطبيب الواحد لي�سبح »ا�ست�سارًيا«
م�سطفى ال�ساخوري:

الأطباء  ابتعاث  تكلفة  اأن  املدنية  اخلدمة  ديوان  اأكد 

البحرينيني والتي توؤهلهم ليكونوا ا�ست�ساريني ت�سل اإىل )100( 

خالل  مت  اأنه  مو�سًحا  الواحد،  للطبيب  بحريني  دينار  األف 

ال�سهرين املن�سرمني طرح )168( اإعالًنا تقدم له اأكرث من )24( 

احلكومة  باأن  منوهة  الوزارات،  داخل  من  بحريني  األف موظف 

وحل  الوظائف  بحرنة  م�ساريع  من  عدد  اإجناز  على  عملت 

م�سكالت التوظيف.

اخلدمة  قانون  اأن  نيابي  قانون  على  تعليًقا  الديوان  واأكد 

املدنية ين�س على اأن الأ�سل يف التوظيف يكون للبحريني واأورد 

ال�ستثناء بتوظيف غري البحريني يف حالة عدم توافر املوؤهلني 

من املواطنني ل�سغل تلك الوظيفة؛ انطالًقا من حر�س اململكة على 

تقدمي خدمات على م�ستوى عال للمواطن واملقيم على حد �سواء.

واأ�ساف اأن احلكومة اأجنزت عدًدا من امل�ساريع حلل م�سكلة 

البطالة وبحرنة الوظائف وو�سعت حوافز ت�سجيعية ل�ستقطاب 

عملت  كما  املمر�سني،  درجة  رفع  يف  متثلت  والتي  املواطنني، 

احلكومة على ابتعاث الكوادر البحرينية من الأطباء لنيل اأعلى 

بتكلفة  ا�ست�ساريني  ليكونوا  توؤهلهم  والتي  الطبية  ال�سهادات 

ت�سل اإىل )100( األف دينار بحريني للطبيب الواحد، واجتهت 

الطبيب  راتب  من   )%70( اإىل  ت�سل  تفرغ  عالوة  لتخ�سي�س 

اإ�سافة  احلكومي،  العمل  يف  للبقاء  ت�سجيعي  كحافز  الأ�سا�سي 

اإىل اإن�ساء كلية املعلمني لتخريج املعلمني مبختلف التخ�س�سات 

التعليمية. هذا ورف�س الديوان م�سروع القانون املقدم من جمل�س 

النواب والقا�سي باأن يكون عقد العمل للعمال الأجانب باحلكومة 

حمدًدا مبدة �سنة واحدة غري قابلة للتمديد، مبيًنا اأن القانون جاء 

الت�سريعات،  يف  به  املعمول  خالف 

القانون،  الإجراءات يف  حيث و�سع 

ويعرقل  القانون  مباهية  يخل  مما 

يتعلق  فيما  وخا�سة  اجلهاز  اأعمال 

يخالف  ما  وهو  الوظائف  ببحرنة 

م�سروع  عليه  بني  الذي  املبداأ 

القانون، واأن م�سروع القانون تدخل 

يف حتديد مدة العقد مع الأجنبي بتحديدها ب�سنتني، يف حني قد 

تكون احلاجة لتوظيف غري البحريني اأقل من هذه املدة.

ي�سغل غري  ل  اأن  فر�س  الذي  القانون  م�سروع  على  وعلق 

من  اأدنى  اأكادميًيا  موؤهالً  تتطلب  التي  الوظائف  البحرينيني 

بع�س  هناك  اأن  عن  تغافل  البند  هذا  يف  باأن  البكالوريو�س، 

اأقل من  اأكادميًيا  الفنية - كالب�ستنة مثالً - تتطلب موؤهالً  املهن 

البكالوريو�س، مما يعني عدم اإمكانية تلبية الحتياجات ل�سغل 

خمتلف الوظائف واملهن التي ل تتطلب موؤهالً اأكادميًيا.

 وبني اجلهاز اأن نظام ال�سواغر ميكن اأي وزارة لديها �ساغر 

املدنية ولكل موظف بحريني  الوظيفة يف اخلدمة  اأن تعلن عن 

يعمل يف اأي وزارة اأن يتقدم ل�سغل تلك الوظيفة، فخالل ال�سهرين 

األف  املن�سرمني مت طرح )168( اإعالًنا تقدم له اأكرث من )24( 

موظف بحريني من داخل الوزارات.

واأ�سار اإىل اأن توظيف غري البحرينيني ل يتم الأخذ به اإل بعد 

تعذر وجود اأو تقدم البحرينيني ل�سغل ال�سواغر، اأو ب�سبب عدم 

البحرينيني،  من  ل�سغلها  املطلوبة  التخ�س�سات  اأ�سحاب  وجود 

حيث تخ�سع ل�سرتاطات واأحكام، كما اأن جتديد عقود الأجانب 

ل يتم اإل وفق مربرات قوية ومقنعة، فالعدد الإجمايل للعاملني 

بن�سبة  اآلف(   7( البحرينيني هو  القطاع احلكومي من غري  يف 

)15%( من اإجمايل موظفي احلكومة، 

وزارتي  يف  اآلف(   6( منهم  يعمل 

مبا  والتعليم  والرتبية  ال�سحة 

الأجانب  اإجمايل  من   )%83( ي�سكل 

يتوزع  بينما  احلكومي،  القطاع  يف 

حوايل األف اأجنبي على بقية وزارت 

القطاع  يف  يعمل  بينما  الدولة، 

اخلا�س )491( األف اأجنبي.

واعترب امل�سروع الوطني للتوظيف الذي اأطلقه �سمو رئي�س 

ملواجهة  اململكة  يف  املهمة  امل�ساريع  من  واحًدا  الوزراء  جمل�س 

البطالة، والذي يهدف لتوظيف )25( األف مواطن، حيث وظف 

حتى الآن )23( األف مواطن.

ومن  القانون  م�سروع  على  الوزارات  من  عدد  وعلقت  هذا 

بينها وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين التي 

اأ�سارت اإىل التزامها بخطة البحرنة، م�سرية اإىل اأنها قطعت �سوًطا 

كبرًيا يف هذا املجال، حيث اإن الكثري من البلديات ي�سغلها كادر 

الدقيقة  اأن هنالك بع�س التخ�س�سات  بحريني بالكامل. واأكدت 

التي تتطلب توظيف غري البحرينيني نظًرا لعدم وجود مواطنني 

ل�سغل تلك الوظائف، كعدم توافر متخ�س�سني يف �سوؤون اخليل، 

التخ�س�سات  بع�س  يف  البحرينية  الكوادر  يف  �سح  لوجود  اأو 

كالأطباء البيطريني، وهذا يتطلب اإعادة النظر يف توفري العنا�سر 

التي ل تالقي  القطاعات  التخ�س�سات والعمل يف  لهذه  اجلاذبة 

اإن�ساء  الأ�سغال  اأنه تتوىل �سوؤون  املواطنني. واأ�سافت  من  قبولً 

م�ساريع للبنى التحتية بكلفة مالية عالية حتتاج اإىل تخ�س�سات 

دقيقة كمهند�سي اجل�سور الذي يعترب تخ�س�سـًا حتتاجه مملكة 

كوظيفة  خا�سة  بطبيعة  الوظائف  بع�س  تتميز  كما  البحرين، 

»م�ست�سار تخطيط« والتي تتطلب خربات مرتاكمة لدى ال�سخ�س 

العقود وفق مربرات مقنعة،  اإىل جتديد  الوزارة  لذا تعمد  ذاته؛ 

ودقيق  نادر  تخ�س�س  وهو  الكميات«  »م�ساحي  اإىل  اإ�سافة 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  ووزارة  الإ�سكان  وزارة  حتتاجه 

ذات  وظيفة  وهي  اخل�سو�س،  وجه  على  العمراين  والتخطيط 

عاليتني،  ومهارة  دقة  اإىل  وحتتاج  ح�سا�سة،  خا�سة  طبيعة 

التقديرية  امل�سروع  تكلفة  حتديد  عن  م�سوؤول  الكميات  فم�ساح 

التي �ستبنى عليها ميزانية امل�سروع، لذا ينبغي اأن يكون م�ساح 

الكميات دقيًقا يف ح�ساباته من جميع النواحي. 

اأما وزارة الرتبية والتعليم فاأكدت اأنه ومتا�سًيا مع احلر�س 

احلكومي لتحقيق هدف اأن يكون جميع املعلمني من البحرينيني 

خالل الأعوام الأربعة القادمة، فقد اجتهت اإىل ا�ستقطاب الكوادر 

املعلمني  كلية  ميزانية  بزيادة  التعليمي  القطاع  يف  البحرينية 

بن�سبة )94%(، موؤكدة اأنه مل ت�سكل جلنة لتوظيف املعلمني من 

اخلارج من منذ عام 2018.

الرتبية  وزارتي  مع  لالختالف  فمالت  ال�سحة  وزارة  اأما 

والأ�سغال، حيث قالت اإن هناك بع�س التخ�س�سات التمري�سية 

ا يف الكوادر الوطنية، مما ي�سطرنا  يف بع�س الأق�سام تعاين نق�سً

التمري�سية  اخلدمات  تقدمي  على  ا  حر�سً بالأجانب  لال�ستعانة 

يف  اخلربة  اأهمية  الوزارة  واأكدت  ت�سررها.  وعدم  للمر�سى 

اخلربة  ذوي  من  الأجنبي  توظيف  اإىل  تلجاأ  لذا  الطبي  القطاع 

والذي يقوم بدوره بتدريب البحريني الذي ل ميتلك خربة عملية 

اخلدمة  جهاز  ي�سرتطه  اأ�سا�سًيا  �سرًطا  يعترب  ما  وهذا  م�سبقة، 

املدنية عند توظيف الأجنبي، كما اأ�سبح اجلهاز يف الوقت الراهن 

اأكرث ت�سدًدا با�سرتاط حتديد ا�سم املوظف البحريني الذي �سيقوم 

الأجنبي بتدريبه.

»الداخلية« ت�سارك بندوة »اجلهود 

الإن�سانية لوزارات الداخلية يف دول املجل�س«

لالإعالم  العامة  الإدارة  من  احلادي  عادل  �سالح  النقيب  �سارك 

يف  الداخلية  لوزارات  الإن�سانية  »اجلهود  بندوة  الأمنية  والثقافة 

دول املجل�س« والتي نظمتها الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون يف 

العربية  بالإمارات  دبي  مدينة  يف   2020 اإك�سبو  مبعر�س  جناحها 

املتحدة ال�سقيقة.

من  بتوجيهات  اأنه  احلادي  �سالح  النقيب  اأكد  الندوة،  وخالل   

تقوم  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق 

الوزارة مب�ساندة اأ�سر ال�سهداء وتقدمي كل ما يحتاجونه من دعم مادي 

وتوفري  واحت�سانهم  ولأبنائهم  لهم  الكرمية  احلياة  وتوفري  ومعنوي 

اأ�سر  رعاية  مكتب  طريق  عن  وذلك  بهم،  والهتمام  الكاملة  الرعاية 

ال�سهداء باملوارد الب�سرية.

يف اإطار التوجيهات امللكية وتنفيًذا لأمر ويل العهد رئي�س الوزراء.. »الإ�سكان«:

ا�ستمرار توزيع �سهادات »�سرق �سرتة« وت�سليم مفاتيح »اللوزي«

يف اإطار التوجيهات امللكية ال�سامية بتوفري 40 األف وحدة �سكنية، 

وتنفيًذا لأمر �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل بتوزيع 2000 وحدة �سكنية على 

املواطنني، اأكد املهند�س با�سم بن يعقوب احلمر وزير الإ�سكان اأن الوزارة 

اأن  مو�سًحا  الإ�سكانية،  اخلدمات  توفري  اأجل  من  و�ساق  قدم  على  تعمل 

الوحدات الإ�سكانية ويف اليوم ال�ساد�س من بدء توزيعها على املواطنني 

الوطنية  باأعيادها  البحرين  مملكة  احتفالت  مع  بالتزامن  امل�ستحقني 

و�سلت اإىل ما يقارب 900 وحدة �سكنية.

واأو�سح الوزير احلمر اأن مدن البحرين اجلديدة ومنها مدينة �سرق 

�سرتة تتمتع مبرافق وخدمات متميزة، حيث توفر �سكًنا اجتماعًيا ي�سم 

خدمات  من  البحرينية  العائلة  حتتاجها  التي  واخلدمات  املرافق  جميع 

مناذج  عن  ف�سالً  وغريها،  وريا�سية  وجتارية،  وتعليمية،  �سحية، 

خم�س�سة لفئة ذوي الحتياجات اخلا�سة، لفًتا اإىل اأن مدينة �سرق �سرتة 

اأعمال  جانب  اإىل  مفتوحة،  وم�ساحات  لالأطفال  خم�س�سة  حدائق  ت�سم 

الت�سجري والواجهات البحرية وال�سواطئ العامة، وامل�سارات املخ�س�سة 

للم�ساة والدراجات الهوائية، وغريها مبا بتنا�سب مع احتياجات املواطنني 

الأ�سا�سية.

امل�ستحقة  الطلبات  اأ�سحاب  املنتفعني من  الوزارة  ا�ستقبلت  هذا وقد 

�سمن القوائم التي اأعدتها ب�سكل م�سبق، وذلك ل�ستالم �سهادات التخ�سي�س 

مب�سروع مدينة �سرق �سرتة، اإىل جانب ت�سليم مفاتيح الوحدات مب�سروع 

اللوزي الإ�سكاين، يف وترية عمل مت�سارعة وم�ستمرة تلبيًة لأمر �ساحب 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

املدار�س  ل�سوؤون  العام  املدير  ك�سف 

اللجنة  رئي�س  والتعليم  الرتبية  بوزارة 

التوجيهية مل�سروع تطوير الهيكل املوؤ�س�سي 

للوزارة الدكتور حممد مبارك بن اأحمد عن 

املعلمني  ترقيات  من  الأوىل  الدفعة  اعتماد 

يناير  �سهر  من  ابتداًء  �سرفها  �سيتم  التي 

2022 بناًء على املعايري املطورة لرتقيات 

بناًء  مت  والتي  حكمهم،  يف  ومن  املعلمني 

�ساعة متهينية  معيار 240  اعتماد  عليها 

متهينية  �ساعة   120 اأو  �سنتني،  خالل 

خالل �سنتني بالن�سبة للمعلمني املتميزين، 

مع الأخذ بتقارير الأداء الوظيفي والإفادات 

هذا  وفق  املطلوبة  والإدارية  الأكادميية 

امل�سار. 

من  دفعة  اأول  اأن  العام  املدير  وبني 

وفق  القادم  يناير  ل�سهر  املعلمني  ترقيات 

املعايري املطورة قد بلغ عددها 596 ترقية 

اإذ �سملت  على جدول الدرجات التعليمية، 

الرابعة  اإىل  الثالثة  الدرجة  ترقية من   39

الدرجة  من  ترقيات  و308  التعليمية، 

و231  التعليمية،  اخلام�سة  اإىل  الرابعة 

ال�ساد�سة  اإىل  اخلام�سة  الدرجة  من  ترقية 

التعليمية، و18 ترقية من الدرجة ال�ساد�سة 

اإىل ال�سابعة التعليمية. 

واأكد الدكتور بن اأحمد اأن اإدارة املوارد 

العمليات  اإدارات  مع  بالتن�سيق  الب�سرية، 

تقوم  �سوف  التدريب،  التعليمية ووحدات 

برفع تقارير �سهرية عن جميع امل�ستحقني 

للرتقيات من املعلمني ومن يف حكمهم الذين 

اأن  اإىل  م�سرًيا  املطورة،  املعايري  ا�ستوفوا 

ومهمة  نوعية  نقلة  فعلًيا  يعد  الأمر  هذا 

ارتقائهم  ودعم  املعلمني  كادر  تطوير  يف 

الوظيفي. 

وظائف  ت�سنيف  اإعادة  يخ�س  وفيما 

التنفيذية،  الدرجة  على  املدار�س  مديري 

اأن  املدار�س  ل�سوؤون  العام  املدير  اأكد 

جميع  من  انتهى  قد  املدنية  اخلدمة  جهاز 

الإجراءات الإدارية الالزمة لذلك بناًء على 

التن�سيق الذي مت مع قطاع �سوؤون املدار�س 

انعكا�س  واأن  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 

�سيتم  املدار�س  ملديري  التنفيذية  الدرجات 

باأثر  و�سي�سرف  قليلة،  اأيام  تفعليه خالل 

رجعي ابتداًء من الأول من نوفمرب املا�سي. 

وقال الدكتور حممد مبارك اإن قطاع �سوؤون 

املدار�س يعكف حالًيا على تطوير معايري 

النف�سي  الإر�ساد  اخت�سا�سيي  ترقيات 

والجتماعي، ويدر�س اإلغاء �سرط احل�سول 

من  الفئة  لهذه  الرتبوي  الدبلوم  على 

املوظفني للح�سول على الرتقية وا�ستبداله 

بدورة تدريبية يف الإر�ساد النف�سي الطالبي، 

نظًرا لختالف م�سارها الوظيفي عن بقية 

تتطلب  الذين  الرتبويني  الخت�سا�سيني 

طبيعة وظائفهم املرور اأولً بوظيفة معلم، 

الالزم  القرار  اتخاذ  �سيتم  اأنه  اإىل  م�سرًيا 

ب�ساأن ذلك مع بداية العام اجلديد 2022. 

حممد  الدكتور  اأكد  اآخر،  �سعيد  على 

ل�سوؤون  العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك 

املدار�س اأن قطاع اخلدمات التعليمية �سوف 

طرح  يف  القادمة  املرحلة  خالل  يتو�سع 

الطالبية  والأن�سطة  الفعاليات  خمتلف 

اإىل  املدر�سي  بالواقع  تنتقل  �سوف  التي 

التطوير  مع  جنب  اإىل  جنًبا  خمتلف،  اأفق 

والهتمام  التعليمية  العملية  يف  امل�ستمر 

مكاًنا  املدر�سة  لتكون  العلمي،  بالتح�سيل 

للتعلم وللرتفيه ولق�ساء اأوقات وذكريات 

مدر�سية وطالبية ل تن�سى. 

املدار�س  ل�سوؤون  العام  املدير  ولفت 

اإىل  ال�سينمائية  العرو�س  اإدخال  اأن  اإىل 

والتو�سع  واملدر�سية،  والرحالت  الأن�سطة 

للريا�سة  العامة  الهيئة  مع  ال�سراكة  يف 

دور  لرت�سيخ  الريا�سية  والحتادات 

املدر�سة كبيئة حا�سنة للكفاءات واملواهب 

من  جزًءا  كان  الريا�سية  واملهارات 

ا�سرتاتيجية وخطط قطاع �سوؤون املدار�س 

التعليمية  املوؤ�س�سات  دور  تطوير  يف 

املدر�سية. 

وك�سف الدكتور حممد مبارك اأن املرحلة 

القادمة �سوف ت�سهد اإدخال لعبة ال�سطرجن 

واأنه  الطالبية،  املدر�سية  الأن�سطة  �سمن 

مدر�سية  وطنية  م�سابقة  طرح  �سيتم 

لعبة  تعلم وممار�سة  الراغبني يف  للطلبة 

اأهم  من  واحدة  لكونها  وذلك  ال�سطرجن، 

الألعاب الذهنية ال�سرتاتيجية التي تنمي 

لدى الطلب مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي 

الذكاء،  معدل  من  وترفع  امل�ساكالت  وحل 

موؤكًدا  ممتعة،  لعبة  كونها  عن  ف�سالً 

التن�سيق  اأن  املدار�س  العام ل�سوؤون  املدير 

للريا�سة  العامة  الهيئة  مع  حالًيا  يجري 

لبدء �سراكة خا�سة مع الحتاد البحريني 

لالألعاب الذهنية وخمتلف املوؤ�س�سات ذات 

العالقة يف القطاع اخلا�س. 

اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  وقال 

اإن اإعادة اإحياء امل�سرح املدر�سي والطالبي 

ا من اأهم اأولويات قطاع اخلدمات  هو اأي�سً

اأن  موؤكًدا  املقبلة،  املرحلة  يف  التعليمية 

تطلق  �سوف  والتعليم  الرتبية  وزارة 

امل�سرحية  املوؤ�س�سات  مع  �سراكات خا�سة 

امل�سرحية  املواهب  لتبني  الوطنية 

و�ستنفذ  و�سقلها،  الطالبية  والتمثيلية 

مفتوحة  طالبية  م�سرحية  ا  عرو�سً

للجمهور. 

وقد اأعرب املدير العام ل�سوؤون املدار�س 

عن �سكره وتقديره للمجل�س الأعلى لتطوير 

ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  والتدريب  التعليم 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد 

ودعمه  متابعته  على  الوزراء؛  جمل�س 

وخططها  التعليمية  للموؤ�س�سات  الكبري 

التعليمية  بامل�سرية  الرتقاء  اإىل  الرامية 

للتوجهات  تنفيًذا  خمرجاتها،  وتطوير 

احلكومية املتعلقة بقطاع التعليم.

ت�سكني مديري املدار�س على التنفيذية باأثر رجعي من نوفمرب املا�سي.. د. مبارك:

اعتماد 596 ترقية وفق معايري ترقيات املعلمني املطورة 

م�ست�سار امللك ل�سوؤون الإعالم

 ي�سيد بالعالقات البحرينية الكويتية

ا�ستقبل نبيل بن يعقوب احلمر م�ست�سار 

جاللة امللك ل�سوؤون الإعالم يف مكتبه بق�سر 

الق�سيبية اأم�س حماد املطريي مرا�سل وكالة 

الأنباء الكويتية »كونا« يف اململكة مبنا�سبة 

انتهاء مهام عمله.

واأ�ساد  املطريي،  بحماد  احلمر  ورحب 

التاريخية  الأخوية  العالقات  باأوا�سر 

البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي  الرا�سخة 

من  ت�سهده  وما  الكويت  دولة  و�سقيقتها 

تطور وازدهار يف جميع املجالت وبخا�سة 

بف�سل  وال�سحايف  الإعالمي  ال�سعيد  على 

القيادتني  لدن  من  الكرمية  والرعاية  الدعم 

احلكيمتني حفظهما اهلل.

واأعرب احلمر عن �سكره للمطريي على 

التعاون  لتعزيز  طيبة  جهود  من  بذله  ما 

ال�سحايف  املجال  يف  الكويتي  البحريني 

دوام   له  متمنًيا  الأنباء،  ووكالة  والإعالمي 

التوفيق وال�سداد.

وقد عرب حماد املطريي عن �سكره وتقديره 

للم�ست�سار نبيل احلمر على اهتمامه ودعمه 

وت�سجيعه لالإعالميني وال�سحافيني مبا يخدم 

امل�سرية ال�سحافية والإعالمية اخلليجية.

اإدخ������������������ال ل�����ع�����ب�����ة ال�����������س�����ط�����رجن ������س�����م�����ن اأن�����������س�����ط�����ة امل�����������دار������������س احل����ك����وم����ي����ة 

د. حممد مبارك
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لدعم حملة »اأ�شجار من اأجل احلياة« 

»stc البحرين« تتعاون مع املحافظة ال�شمالية

يف  الرائدة  البحرين،   stc �شركة  قامت 

مع  بالتعاون  الرقمية،  التكنولوجيا  عامل 

�شركة �شداد بتقدمي 1000 �شجرة للمحافظة 

»اأ�شجار من  ال�شمالية كجزء من دعم حملة 

الك�شف عن  البحرين. ومت  اأجل احلياة« يف 

اأقيم يف مقر  التعاون من خالل احتفال  هذا 

املحافظة بح�شور الدكتور حممد بن مبارك 

املناخ  ل�شوؤون  اخلا�س  املبعوث  دينة  بن 

للبيئة،  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س 

الع�شفور  عبداحل�شني  ال�شيخ  بن  وعلي 

واملهند�س  ال�شمالية،  املحافظة  حمافظ 

 stc ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  بانبيلة  نزار 

البحرين. 

نزار  املهند�س  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

 stc ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  بانبيلة 

البحرين: »ن�شعى دائماً يف stc البحرين اىل 

التعاون مع خمتلف اجلهات واملوؤ�ش�شات يف 

البحرين للعمل على زيادة الرقعة اخل�شراء 

وا�شتدامتها يف  البيئة  على  املحافظة  بهدف 

البحرين. كما ي�شعدنا التعاون مع املحافظة 

ال�شمالية، والتي ناأمل من خالله على زيادة 

ال�شباب  فئة  بني  البيئة  اأهمية  حول  الوعي 

كاأ�شا�س  الوطنية  ال�شراكة  متثله  وما 

مل�شتقبل  البيئة  على  املحافظة  عملية  يف 

ان  ال�شمالية  حمافظ  اأكد  وقد  البحرين«. 

ياأتي يف  احلملة  هذه  املحافظة يف  م�شاركة 

هذه  اهداف  لتحقيق  املحافظة  �شعي  اإطار 

وثقافة  وعي  خلق  نحو  والدفع  املبادرة 

الرقعة وامل�شطحات اخل�شراء  بيئية لزيادة 

مبا  كافة،  ال�شمالية  املحافظة  مناطق  يف 

لتطوير  احلكومية  اجلهود  مع  يتما�شى 

اإطار  بالبحرين يف  الزراعي  القطاع  وتنمية 

املبادرة الوطنية للت�شجري«.

رئي�س جامعة البحرين للتكنولوجيا 

يكّرم الطالبة فاطمة مراد لإجنازها الوطني

ي�شتعد جلائزة املليون دولر الرابعة يف يناير 

»ح�شادي« يقّدم اجلائزة الرابعة بقيمة مئة األف دولر

البحرين  جامعة  رئي�س  قام 

املال  ح�شن  الدكتور  للتكنولوجيا 

مراد  فاطمة  الطالبة  وتكرمي  بتهنئة 

التي تدر�س بكالوريو�س العلوم يف 

باجلامعة،  الإدارية  املعلومات  نظم 

ومنحة  تقديرية  درًعا  لها  قّدم  اإذ 

تقديًرا  املتبقية  للف�شول  درا�شية 

على  حل�شولها  الوطني  لإجنازها 

الإلكرتونية  للحكومة  التميز  جائزة 

بعد  البحرين،  مملكة  يف   2021

الآخرين  املر�شحني  على  فوزها 

مقرتح  باأف�شل  الأول  املركز  ونيلها 

�شمو  قبل  من  وتكرميها  اإلكرتوين 

خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س 

املعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة 

والت�شالت.

فاطمة  الطالبة  �شّرحت  وقد 

مراد باأن اقرتاحهم الفائز حتت ا�شم 

�شاأنه  من   »360° بوليفارد  »نظام 

التقدم  م�شرية  دفع  يف  ي�شهم  اأن 

من  ال�شامل  الرقمي  التحول  نحو 

البحرين  روؤية  اأهداف  حتقيق  اأجل 

القت�شادية 2030. من جانبه، اأ�شاد 

الطالبة  باإجناز  املال  ح�شن  الدكتور 

الوطني  امل�شتوى  على  مراد  فاطمة 

تعك�س  وطنية  وفعالية  م�شابقة  يف 

اأعلى امل�شتويات  اهتمام الدولة على 

التي  والعلمية  التقنية  للجوانب 

موؤ�ش�شات  باأداء  الرتقاء  �شاأنها  من 

اململكة واخلدمات املقدمة للمواطنني، 

اجلامعة  وفخر  اعتزازه  موؤكًدا 

على  يربهن  الذي  الإجناز  بهذا 

البحرين  جامعة  يف  التعليم  جودة 

للتكنولوجيا والإعداد اجليد للطلبة 

الدرا�شية  ف�شولهم  يف  للتفوق 

وامل�شابقات وامل�شاريع العلمية.

اأعلن البنك الأهلي املتحد - البحرين ببالغ الفخر 

وال�شرور فوز تهاين ح�شن العايل بجائزة املئة األف 

دولر اأمريكي من برنامج ح�شادي كجزء من اأربع 

جوائز ربع �شنوية بنف�س القيمة، ويتطلع البنك اإىل 

مليون  بقيمة  الكربى  اجلائزة  على  القادم  ال�شحب 

دولر اأمريكي يف �شهر يناير من عام 2022.

لقد قدم برنامج ح�شادي للتوفري التابع للبنك 

الأهلي املتحد مئات اجلوائز بقيمة األف دولر اأمريكي 

واأربع جوائز بقيمة مئة األف دولر اأمريكي وثالث 

هذا  مدار  على  اأمريكي  دولر  مليون  بقيمة  جوائز 

العام، لتمكني العمالء من حتقيق جميع اأحالمهم.

من جهته، علق �شوفرات �شايغال، نائب الرئي�س 

لالأفراد  امل�شرفية  للمجموعة - اخلدمات  التنفيذي 

جوائز  »توا�شل  بالقول:  املتحد،  الأهلي  البنك  يف 

الأحالم من خالل جوائز  برنامج ح�شادي بتعزيز 

ال�شغرية  الرغبات  من  العام.  مدار  على  رائعة 

املوؤجلة وحتى اخلطط الكبرية لتغيري منط احلياة، 

اإىل  الأحالم  تلك  لتحويل  هنا  فاإن جوائز ح�شادي 

حقيقة. ونحن ن�شجع العمالء على عدم تفويت هذه 

الفر�شة الهائلة للفوز بجائزة يناير البالغة مليون 

دولر«.

كل 50 د.ب يتم ا�شتثمارها يف ح�شاب ح�شادي 

قبل 10 يناير من عام 2022 �شوف توؤهل العميل 

للفوز باجلائزة الكربى مببلغ مليون دولر اأمريكي. 

خالل  من  ح�شادي  برنامج  يف  ال�شتثمار  وميكن 

فروع البنك الأهلي املتحد اأو رقمًيا من خالل تطبيق 

البنك الأهلي املتحد للخدمات امل�شرفية عرب الهاتف 

النقال.
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ن�شتلهم  نحن  هل  �شوؤال:  اأطرح  بداية 

التقليدي  العمراين  تراثنا  من  مبانينا 

الأ�شيل؟

الهتمام  تزايد  الأخرية  الآونة  يف   

املوروث  على  احلفاظ  بكيفية  والن�شغال 

الرتاثي  التقليدي  املعماري  البحريني 

وناطحات  العالية  البنايات  ارتفاع  مع 

التجارية  املجمعات  وانت�شار  ال�شحاب، 

والهتمام  النظر  ي�شتوجب  ما  الكبرية، 

والتفكري حول كيفية احلفاظ على عمارتنا 

التقليدية الأ�شيلة.

ترميم  خالل  من  فرجاننا  اإعادة  اإن 

معامل قدمية كما حدث يف بع�س مناطق 

العريقة باجتهاد وعمل جبار من  املحرق 

اآل خليفة رئي�شة  ال�شيخة مي بنت حممد 

اأو حتديد  هيئة البحرين للثقافة والآثار، 

حتاكي  كالتي  اجلديدة  للمباين  معايري 

البحرينية  للح�شارة  الرتاثي  الطابع 

الأ�شيلة ب�شفة عامة.

الهمال  من  بع�س  حدث  املقابل  يف 

مملكة  يف  القدمية  املناطق  يف  ا  خ�شو�شً

البحرين، والتي مل يبَق منها اإل القليل من 

مكانها  وبني  هدمت  والتي  القدمي،  البناء 

بنايات حديثة، واملتبقي منها تاآكل اأو اأهمل.

اأو  اأو خمطط  اأي م�شروع  اأنا مع  لذلك 

ا�شرتاتيجية اأو قانون ملزم لإحياء املناطق 

ب�شكل  هيكلتها  اأو  والأ�شواق،  والفرجان 

القدمية،  البحرين  مالمح  على  يحافظ 

من  ت�شميمية  مناذج  ا�شتلهام  وي�شتوجب 

مع  البحريني  التقليدي  املعماري  الرتاث 

لمكانية  احلديثة  التكنولوجيا  ا�شتخدام 

واحد،  اآن  يف  واجلمايل  الرتاثي  بني  املزج 

واإيجاد نوع من املوازنة بني تراث املا�شي 

اخليار  ي�شبح  لكي  احلا�شر؛  واإمكانات 

مالمح  من  اأمكن  ما  على  واحلفاظ  الأمثل، 

الطراز التقليدي البحريني املعماري القدمي 

وجعلها هي اخليار املف�شل.

واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  على 

اأن ت�شجع وتدعم كل امل�شاريع التي حتمي 

على  العمل  �شرورة  مع  الوطنية  هويتنا 

تبني جهات حكومية بعمل درا�شات وافية 

ملواكبة كل التغيريات العمرانية.

كان  البحريني  املعماري  الرتاث  اإن 

احلا�شنة  للبيئة  مالءمة  اأكرث  املا�شي  من 

البيئي  الطابع  مع  جمالًيا  ويتما�شى  له 

الطفرة  مع  لكن  للمنطقة،  واجلغرايف 

احلا�شر  ع�شرنا  �شهدها  التي  العمرانية 

مل يتم مراعاة الكثري من املناطق اجلمالية 

بقدر ما مت ا�شقاط جتارب العمارة احلديثة 

وقرى  مدن  على  الغربية  والت�شاميم 

الرتاثي  الطابع  اىل  النظر  البحرين، ودون 

التقليدي البحريني الأ�شيل.

نتم�شك برتاثنا  اأن  اأو عيب  لي�س خطاأ 

متخ�ش�س  هيئة  بان�شاء  ونقوم  الأ�شيل 

القدمية  املباين  على  باحلفاظ  تعنى 

القدمي  الرتاثي  والطابع  الت�شاميم  ذات 

التقليدي، خا�شة اأن الرتاث البحريني كان 

ا  خ�شو�شً كثرية،  بنماذج  يزخر  زال  وما 

البنايات  واألوان  الطني  من  املبنية  تلك 

اأهمية  تعطي  والتي  اخلارج،   من  الرائعة 

يف التنا�شق ما بني هذه املباين لتتناغم مع 

تعك�س  رائعة  �شورة  يف  البع�س  بع�شها 

الروح البحرينية، وتر�شخ الهوية امل�شتقلة 

للعمارة البحرينية، وهذا هو الوعي الثقايف 

وفهم املجتمع لنتمائه وهويته البحرينية 

الأ�شيلة.

اهتماًما  البحرين  مملكة  اأولت  كذلك 

كبرًيا ببناء اجلوامع وامل�شاجد مبا يتوافق 

جعلها  ما  ال�شالمي،  العمراين  الطابع  مع 

ت�شتحق اأن تكون عا�شمة للثقافة ال�شالمية، 

فكانت تلك اأهم العوامل املوؤثرة على ت�شميم 

احلفاظ  اىل  تهدف  التي  وامل�شاجد  املباين 

على الرتاث والهوية ال�شالمية، اإذ امتزجت 

احل�شارة  وفن  البحريني  الرتاث  اأ�شالة 

ال�شالمية يف العديد من ت�شاميم اجلوامع 

على  اليوم  منت�شرة  نراها  التي  وامل�شاجد 

اأر�س مملكة البحرين،  مع وجود م�شاجد 

ما  وهو  القدم،  منذ  ا�شالمية  تاريخية 

والفكر  ال�شالمي  العمارة  فن  وجود  يوؤكد 

ن�شتطيع  فاننا  عليه،  ال�شالمي  املعماري 

ومزج  الت�شاميم  تنوع  منها يف  ال�شتفادة 

با�شفاء  وامل�شاجد  اجلوامع  من  العديد 

الطابق البحريني التقليدي الرتاثي الأ�شيل 

لي�شبح جزًءا من هويتنا التي نعتز ونفخر 

بها

اأحمد عبدالـله العق�ب

العم�رة البحرينية التقليدية بني امل��سي واحل��سر

اأين الرق�بة على عملي�ت التجميل؟!

التجميل  عيادات  اإحدى  مع  م�شكلتي  تتلخ�س 

بن�شر  قامت  التي  اململكة  م�شتوى  على  جًدا  املعروفة 

باأ�شعار خمف�شة جذًبا ملزيد  اإعالنات لعمليات جتميل 

خدعهم  ممن  اأوائل  من  كنت  وفعالً  لها،  ال�شحايا  من 

هذا العالن من قبل هذه العيادة امل�شهورة، وكلي اأمل 

التجميل،  لعملية  خ�شعت  وفعالً  ذقني،  جتميل  يف 

اأن  لحظت  العملية  اآثار  من  التام  الت�شايف  بعد  ولكن 

اإذ حدث  اأ�شالً،  ومل جتمله  ذقني  من  �شوهت  العملية 

ا،  ترهل وجتعد يف الذقن وامتد اىل منطقة العنق اأي�شً

اأن  خا�شة  �شديدة،  نف�شية  �شدمة  بحالة  ا�شابني  ما 

الت�شوه يف منطقة اأ�شا�شية، وهي الوجه.

الطبيب  رد  كان  املذكورة  العيادة  راجعت  وعندما 

ع�شان  دافعة  كم  انِت  »ال  الواحد:  باحلرف  املعالج 

غري  رده  فكان  اأف�شل؟!«،  نتيجه  وتطلبني  حتا�شبينا 

�شاٍف وغري منطقي اأ�شالً، فبدلً من طماأنتي ومعاجلة 

التقدم  باإمكانية  اأخربوين  ثم  الرد،  هذا  كان  الأمر 

وقت،  اأقرب  يف  بها  النظر  و�شيكون  للعيادة  ب�شكوى 

وفعالً قدمت �شكواي للعيادة ب�شكل مكتوب ولكن مرت 

من  رد  اأي  اأتلقَّ  ومل  ال�شهور  وحتى  وال�شابيع  الأيام 

العيادة، وكلما توا�شلت معهم كانت ردودهم بها نوع 

من املماطلة والتهرب الوا�شح.

�شهور،   3 من  اأكرث  معهم  م�شكلتي  على  الآن  مر 

النا�س  اأجتنب اخلروج ولقاء  الفرتة كنت  وخالل تلك 

دوامة  يف  ودخلت  الفادح،  الطبي  اخلطاأ  هذا  ب�شبب 

العيادات النف�شية كون هذا الأمر �شّبب يل حالة نف�شية 

ل اأح�شد عليها، حتى توجهت اىل مركز ال�شرطة وقدمت 

بالًغا ر�شمًيا �شد تلك العيادة.

الرقابة  اأين  ال�شحة؛  وزارة  اىل  اليوم  و�شوؤايل 

مما  بحقي  ياأخذ  ومن  التجميل؟  وعيادات  مراكز  على 

اأ�شابني من ت�شوه اىل جانب حالتي النف�شية ال�شيئة؟ 

تاأتي  التي  اخلادعة  الإعالنات  تلك  من  املعنيون  واأين 

النا�س؟  حاجة  ت�شتغفل  خمف�شة  واأ�شعار  مب�شميات 

دينار   300 كلفتني  بها  قمت  التي  العملية  باأن  علًما 

يف تلك العيادة، لكنها اليوم �شتكلفني اأكرث من 1500 

دينار لرتميم ما اأ�شابني من ت�شوه وا�شح.

البي�ن�ت لدى املحرر

 م�سرية البن�ء والعط�ء..
هال دي�شمرب.. 

هال ب�شهر الأعياد الوطنية.. 

هال بعيد وطٍن احت�شن كل �شعبه.. 

�شوارع  كل  يرفرف يف  واأبي�س  اأحمر  ببريق  هال 

مملكة تغني يف يوم عيدها.. 

الأطفال  هم  فها  اليوم،  البحرين  جميلة  هي  كم 

اأما  النهار،  �شم�س  يا  بحرين  ويرق�شون  يغنون 

غيبتني  يل  ذكريني  يالزينة  تغني  الكبار  جمال�س 

بحور..

ت�شتعد  عرو�س  وكاأنها  تتزين  ال�شوارع  وهاهي 

لعر�شها.. بل هي اأجمل عرو�س يف اخلليج.. 

اأياٍد  عظماء..  قادة  �شور  وهناك..  هنا  اأعالم 

خم�شبة باحلناء.. مالب�س بي�شاء وحمراء.. 

وامل�شاركات  الوطنية  املناظر  هذه  اأجمل  فما 

ال�شعبية التي تق�شعر لها اأج�شامنا من روعتها.. 

�شعبها  مع  حب  ق�شة  تعي�س  اليوم  البحرين  اإن 

الويف، الذي يردد يف كل مكان عا�س امللك، عا�س امللك..

واأنا اأقول عا�س عا�س بو�شلمان..

اأم املليون نخلة عرفتوها؟؟

اأم اخلري والطيب عرفتوها؟؟

اأم املحبة وال�شالم عرفتوها؟؟

اأم احل�شارة.. اإي نعم.. 

ترابها،  ونع�شق  الديرة،  هوى  نحب  نعم  نعم 

ونفدي اأرواحنا لها.. 

اإجنازاتها  يف  كبرية  حجمها،  يف  �شغرية  مملكة 

وتاريخها، هنيًئا لنا كوننا بحرينيني وننتمي اإىل هذه 

اململكة الغالية.. 

بلد عيني.. بلد قلبي.. بلد مثل الع�شق ما ينق�شم 

ن�شني

بلد الكرام، بلد احلب والوئام، عيدي يا بالدي يف 

عيدك.. 

الوطني فقط،  بالعيد  اليوم لحتتفل  البحرين  اإن 

املحلية  واملحافل  الجنازات  بعظيم  حتتفل  وامنا 

والعاملية التي و�شلت لها، فالبحرين اليوم يف ع�شر 

النه�شة ويف اأوج تقدمها وح�شارتها، فهي اليوم ت�شهد 

نقلة نوعية يف جميع املجالت.. 

واإن لدي�شمرب هذا العام نكهة خا�شة، فاإننا اليوم 

الإجنازات  الوطن،عقود من  بناء هذا  نحتفل مب�شرية 

م�شاف  يف  والرتقاء  والنه�شة  والعاملية،  الدولية 

الدول العاملية املتقدمة، فهذه الإجنازات كفيلة بجعلنا 

نفرح ون�شحك ونرق�س ونفتخر بهذا الوطن.. 

اأننا نحتفل بعيد جلو�س جاللة امللك املفدى،  كما 

املليك  بحب  احتفال  اإنه  ووفاء،  ا�شتقالل  احتفال  اإنه 

الغايل وجتديد الولء والبيعة ملن كان لنا الأب احلاين، 

من  اليوم  اإليه  و�شلنا  ما  اإن  حيث  املتفاين،  والقائد 

قائد  لدن  الثاقبة من  للروؤية  الإجنازات يرجع  عظيم 

والرتقاء مب�شتوى  �شعبه  عمره خلدمة  ق�شى  حكيم 

مملكته، جاللة امللك املفدى حمد بن عي�شى اآل خليفة 

رئي�س  الأمني  عهده  ويل  و�شمو  ورعاه،  اهلل  حفظه 

اهلل  حفظه  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  الوزراء 

ورعاه، �شاحب الروؤية ال�شبابية الواعدة الذي نه�س 

بالبحرين اإىل م�شتقبله الواعد يف عهدها الزاهر.. 

اإىل  املواطنني  جميع  اأدعو  املنرب  هذا  من  واإنني 

والقيادة  الكرام  القادة  مع  بيد  يًدا  والتكاتف  التالحم 

الر�شيدة، للنهو�س بهذه اململكة، كما اأنني اأرفع اأ�شمى 

اآيات التهاين والتربيكات جلاللة امللك حمد بن عي�شى 

الأمري  ول�شمو  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  خليفة  اآل 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء،  �شلمان بن حمد 

و�شعب البحرين الويف مبنا�شبة العيد الوطني .. اأدام 

اأعيادها وحفظها من كل �شر ومكروه، راجني من  اهلل 

املنا�شبة  هذه  مملكتنا  على  يعيد  ان  قدرته  جلت  اهلل 

وان  والرقي،  العز  بثوب  ترفل  ومملكتنا  الوطنية 

حتقق ما ت�شبو اليه من اآمن واأمان. كل عام ومملكة 

البحرين بخري، و�شتبقى �شاخًما يا وطني.

 حن�ن بنت �سيف بن عربي

فرحة وطن� غري!

فرحة وطنا غري.. واأعيادنا الوطنية فخر لنا وم�شدر 

ومن  وح�شارة،  تاريخ  له  وطن  يف  نعي�س  باأننا  اعتزاز 

املوؤكد اأن هذا الوطن الغايل �شاحب التاريخ امل�شيء يحمل 

بالأمل،  مليئا  وم�شتقبال  ملواطنيه  اأف�شل  حياة  بطياته 

والتطلع نحو غد اأكرث اإ�شراقا بقيادة جاللة امللك املفدى.

 نقول يف هذا الوقت حتديدا الذي ت�شهد فيه مملكتنا 

تويل  وذكرى  املجيد  الوطني  بالعيد  الحتفال  الغالية 

ويوم  احلكم  مقاليد  املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

�شرطة البحرين بالإ�شافة اإىل الحتفاء بيوم ال�شهيد، هذه 

العامل  هذا  خا�س  طابع  لها  الوطنية  واملنا�شبات  الأعياد 

توىل  وذكرى  للمملكة  الذهبي   باليوبيل  نحتفل  لكوننا 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

حفظه اهلل ورعاه مقاليد احلكم يف البالد.

احلبيبة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  اأ�شقاوؤنا 

قلب  اننا  على  دليل  وهذا  املجيد،  الوطني  بالعيد  احتفلوا 

و�شعب واحد وافراحنا دائما واحدة، ودولة الكويت الغالية 

ال�شعودية  العربية  اململكة  الكربى  اجلارة  اإىل  بالإ�شافة 

وتلك  املجيد،  الوطني  بعيدنا  فرحتنا  �شاركونا  ال�شقيقة 

امل�شاعر اجلميلة التي جتمعنا دائما يف املنا�شبات الوطنية 

كل  قلب  �شتبقى حمفورة يف  قلوبنا  ثمينة يف  ب�شمة  لها 

بحريني وبحرينية يف كل عام. 

اإن حبنا ململكتنا الغالية البحرين ل حدود له، واأكرر 

ما قلته يف بداية مقايل.. فرحة وطنا غري!

�سلم�ن اإبراهيم احلوطي

ب�حث اأك�دميي

�سلمان اإبراهيم احلوطي

ممر�سة بحرينية..

 وع�طلة عن العمل 

الكلية  من  تخرجي  بعد  �شنوات  ثالث  من  اأكرث  قبل 

اخلدمة  ديوان  اإىل  املطلوبة  اأوراقي  قدمت  الأيرلندية 

املدنية لوظيفة ممر�شة، وبعد عدة �شهور من ذلك رفعت 

ر�شالة اإىل وزيرة ال�شحة ب�شاأن طلبي للتوظيف ممر�شة، 

رخ�شة  على  حا�شلة  اأكن  مل  وحينها  بي  الت�شال  ومت 

اأنل درجة النجاح،  التمري�س، بعدها قدمت المتحان ومل 

وقدمت طلًبا اآخر لمتحان ثاٍن ودخلت جائحة كورونا على 

اخلط وتاأخر المتحان ع�شرة �شهور، وبعدها جنحت ونلت 

الرخ�شة  اإىل تقدمي  التمري�س من )نهرا( وبادرت  رخ�شة 

اإىل اجلهة املعنية بوزارة ال�شحة، وم�شت �شنة اأخرى مل 

اأح�شل على جواب وا�شح بل جمرد وعود، ما دفعني لرفع 

ر�شالة ثانية اإىل الوزيرة، وكذلك مل اأجد ما يثلج ال�شدر.

و�شاءت الأقدار اأن ح�شرت الوزيرة يف جمل�س النواب 

مبا�شرة  الهواء  على  و�شرحت  املمر�شات،  توظيف  حول 

باأن من ميلك بكالوريو�س ومل يوظف فليتقدم يف الوزارة، 

ومت التن�شيق مع اأحد النواب وقدمنا لها الأوراق من جديد، 

وبعد م�شي اأ�شبوع مت الت�شال بي ل�شتكمال الإجراءات من 

اأيام  فح�س طبي وب�شمات وفتح ح�شاب بالبنك، وم�شت 

بل �شهور ومل يتم الت�شال بي، ويف الأ�شبوع الفائت تقدمت 

لوزيرة  قبله  من  من  ر�شالة  رفع  ومت  اآخر  لنائب  بطلب 

ال�شحة، واإىل الآن مل اأح�شل اأي جتاوب.

يف  النظر  ال�شحة  بوزارة  املعنية  اجلهة  من  واأرجو 

هذا الأمر املعقد، بالرغم من �شوقي الكبري لهذه املهنة التي 

كنت اأحلم يف يوم من الأيام باأدائها باإخال�س خدمًة للوطن 

وللقاطنني فيها.

البي�ن�ت لدى املحرر

 اأحمد عبداهلل العقاب 
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بع�س النا�س يتفنن يف �شناعة ال�شائعات وال�شك 

التن�شيطية،  اجلرعة  �شيما  ال  الطبية،  االأمور  حيال 

ا�شتقرار  اأ�شباب  اأهم  اأحد  اللقاحات  اأن  متنا�شيًا 

الو�شع ال�شحي يف اململكة.

فوق  را�شك  و)ارفع  العايل(  )يف  بعبارة  نتغنى  كنا 

وباإ�شرار وروؤية، وب�شواعد وطنية، حتقق احللم  الغيم(،   

واأ�شبحت  البحرين تعانق ال�شماء باإطالق اأول قمر �شناعي 

بحريني بالتعاون مع االإمارات. 

األف مربوك لوطني الغايل #البحرين على هذا االإجناز العلمي التاريخي.

ودوم يف العايل...
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م�شري  نيابي  جمل�ص  اأول  دع�ة   -  1881

لالنعقاد.

1912 - تد�شني �شد اأ�ش�ان يف م�شر.

1913 - تاأ�شي�ص البنك املركزي الأمريكي.

1922 - رادي� BBC يبداأ البث للمرة الأوىل.

ه�نغ  على  ت�شت�يل  اليابانية  الق�ات   -  1941

ك�نغ وحاكمها ي�شت�شلم لهم بعد ي�مني.

الربيطانية  الق�ات  ان�شحاب  اإمتام   -  1956

والفرن�شية من قناة ال�ش�ي�ص.

برج  اأعلى  وه�  ط�كي�،  برج  تد�شني   1958

حديدي يف العامل.

النا�شر  عبد  جمال  امل�شري  الرئي�ص   -  1961

دخ�ل  ومينع  الأجانب  ممتلكات  كل  تاأميم  يعلن 

بتهمة  منهم  اأربعة  اعتقال  بعد  م�شر  اإىل  الفرن�شيني 

التج�ش�ص والتاآمر عليه.

1963 - جمال عبدالنا�شر يدع� اإىل م�ؤمتر قمة 

عربي طارئ مل�اجهة خطر حت�يل اإ�شرائيل ملياه نهر 

الأردن.

بال�شنغال  دكار  يف  الإ�شالمية  القمة   -  1991

ت�شقط بند اجلهاد من جدول اأعمالها.

2019 - النيابة العامة ال�شع�دية تعلن �شدور 

و�شجن  متهمني   5 على  ق�شا�شاً  بالقتل  اأولية  اأحكام 

3 اآخرين يف ق�شية مقتل ال�شحايف ال�شع�دي جمال 

خا�شقجي، وبراءة اأحمد ع�شريي و�شع�د القحطاين.

عملة يبحث عنها 

امل�سريون �سعرها مليون جنيه

عملة  عن  امل�شرية  ال�ش�ق  التجار يف  يبحث جميع 

اأكرث من ملي�ن جنيه م�شري،  اإىل  نادرة ي�شل �شعرها 

ج�رج  امللك  جنل  الثامن،  اإدوارد  بامللك  خا�شة  وهي 

اخلام�ص يف اململكة املتحدة.

العمالت  اأغلى  اأحد  اإدوارد،  امللك  »�شلن«  ويعد 

لأنها  م�شر،  داخل  عنها  التجار  يبحث  التي  الأجنبية 

نبيل،  زكريا  رواه  ما  بح�شب  اخلارج،  يف  طلًبا  الأكرث 

تاجر وهاوي عمالت: »العملة دي �شعرها بي��شل 70 

جنيه  ملي�ن   1.1 من  اأكرث  يعادل  ما  اأي  دولر،  األف 

م�شري«.

وبح�شب �شحيفة ال�طن، تتميز تلك العملة الأجنبية 

ب�ج�د ر�شمة عليها تتمثل يف �ش�رة امللك الراحل اإدوارد 

الثامن جنل ج�رج اخلام�ص، ومدون عليها �شنة اإ�شدار 

لعام 1937.

ا �شدور عدد حمدود  اأي�شً العملة  تلك  ومن مميزات 

منها ل يتجاوز 10 عمالت، بح�شب زكريا: »العملة كان 

منتظًرا اإ�شدارها للتداول يف الأ�ش�اق عام 1937، لكن 

ب�شبب دخ�له يف  بعد فرتة ق�شرية  ترك احلكم  اإدوارد 

ق�شة حب مع فتاة متنعه الق�انني الربيطانية من الزواج 

للتنازل عن  ا�شطر  لذلك  امراأة مطلقة،  اأنها  ب�شبب  منها 

احلكم لكي يكمل معها، وت�قف اإ�شدار العملة قبل طرحها 

يف الأ�ش�اق، ليتبقى عدد حمدود للغاية مت اإ�شداره قبل 

م�عد الطرح الر�شمي«.

جنا من املوت باأعجوبة.. وزير تتحطم طائرته وي�سبح 12 �ساعة

من  مدغ�شقر  حك�مة  يف  وزير  جنا 

 12 ملدة  �شبح  بعدما  باأعج�بة  امل�ت 

البحر  يف  مروحيته  حتطم  بعد  �شاعة 

خالل مهمة اإنقاذ.

جيلي  �شريج  ال�شرطة  وزير  وكان 

ال�شاحل  يف  يبحث  فريق  من  جزًءا 

ال�شمايل ال�شرقي للبالد بعد غرق �شفينة 

�شحن كانت تقل 130 راكًبا ب�شكل غري 

ا  قان�ين، مما اأ�شفر عن مقتل 19 �شخ�شً

على الأقل وفق بي بي �شي.

يف  اآخرين   66 اإن  م�ش�ؤول�ن  وقال 

عداد املفق�دين يف اأعقاب ذلك احلادث.

حملية  اإعالم  ل��شائل  جيلي  وقال 

»هذا لي�ص وقت امل�ت«، حيث مت العث�ر 

يف  لحق  وقت  يف  املروحية  بقايا  على 

قاع املحيط.

اآخران  اأمنيان  م�ش�ؤولن  جنا  كما 

كانا معه يف املروحية.

مدينة  فران�شيا  ال�شفينة  وغادرت 

اأنتانامبي يف ال�شاعات الأوىل من �شباح 

ي�م الإثنني قبل اأن تتجه جن�ًبا.

راندريانانتينا،  اإدم�ند  جان  وقال 

البحرية  امل�انئ  ل�كالة  العام  املدير 

ك�شفينة  ت�شجيلها  مت  اإنه  والنهرية، 

بنقل  لها  م�شرًحا  يكن  مل  لذا  �شحن، 

ميناء  لي�شت  اأنتانامبي  واأن  الركاب 

ر�شمًيا.

»وفًقا  راندريانانتيناينا:  وقال 

للمعل�مات التي متكنا من جمعها، دخلت 

يف  املياه  وبداأت  املحركات،  غرفة  املياه 

الرتفاع وابتلعت جميع املحركات«.

يف  ال�شفينة  بداأت  »ثم  واأ�شاف: 

بداأت  متى  بال�شبط  نعرف  ل  الغرق، 

املياه يف الرتفاع لكن تدخالتنا بداأت يف 

ح�ايل ال�شاعة التا�شعة �شباًحا«.

البحرية  من  ق�ارب  ثالثة  وت�ا�شل 

عن  البحث  البحرية  وال�كالة  ال�طنية 

املفق�دين.

ب�سبب قيود كورونا.. زواج اأردين »افرتا�سي« يثري الإعجاب

الحرتازية  الإجراءات  مع 

حفالت  على  الأردن  يف  امل�شددة 

ح�ش�ر  �شعبت  والتي  الزفاف، 

ارتفاع  ومع  لالحتفالت،  الكثريين 

قّرر  الأعرا�ص،  اإقامة  تكاليف 

زفافهما«  »حفل  اإقامة  عرو�شان 

حديث  اأ�شبحت  خمتلفة،  بطريقة 

الإنرتنت يف الأردن.

واأعلنت وزارة ال�شحة الأردنية 

منع ح�ش�ر احلفالت واملهرجانات 

تلقى  ملن  اإل  الزفاف،  وحفالت 

لفريو�ص  امل�شاد  اللقاح  جرعتي 

اإح�شار  اإىل  بالإ�شافة  ك�رونا، 

النتيجة،  �شلبي  ك�رونا  فح�ص 

الق�انني  تلك  �شاعة.   48 مدته 

من  عرو�شني  و�شعت  ال�شارمة 

كبرية  �شع�بات  مب�اجهة  الأردن 

اأمام اإقامة حفل زفافهما، مع ارتفاع 

ك�رونا  بفريو�ص  الإ�شابات  عدد 

امل�شددة،  ال�شحة  وزارة  و�شروط 

بالإ�شافة لالرتفاع الكبري بتكاليف 

حفل  لإقامة  دفعهما  ما  الزفاف، 

�شفحتهم  عرب  »افرتا�شي«  زفاف 

الجتماعي  الت�ا�شل  م�قع  على 

اإن  قال  العرو�شان  »في�شب�ك«. 

الكبرية  الزفاف  حفل  تكاليف 

جعل  ال�بائية،  للحالة  بالإ�شافة 

الأمر معقًدا ومكلًفا، لذا قررا ت�فري 

ال�قت واملال، واإقامة حفل زفافهما 

خا�شية  عرب  وبثه  منزلهما،  يف 

البث املبا�شر على »في�شب�ك«.

فرحة  الأ�شدقاء  و�شارك 

رقم  كذلك  ن�شرا  اللذين  العرو�شني 

ح�شاب لتلقي »النق�ط«.

العثور على بي�سة دينا�سور 

بداخلها جنني عمرها 70 مليون �سنة

دينا�ش�ر  بي�شة  على  العث�ر  مت 

اإىل  التقارير  واأ�شارت  جنني،  بداخلها 

اأنه مت العث�ر على حفرية غري م�شب�قة 

بي�شته.  داخل  ملتف  �شغري  لدينا�ش�ر 

والغريب يف الأمر، ح�شب ما ن�شر م�قع 

العمر 70  من  البالغة  cnn،اأن احلفرية 
العظمي  الهيكل  ملي�ن عام حتافظ على 

الذي  اأوفريابت�ريد،  لدينا�ش�ر  اجلنيني 

اأطلق عليه ا�شم Baby Yingliang، بعد 

ي�شم  الذي  ال�شيني  املتحف  يف  و�شعه 

العديد من احلفريات.

دارل  قالت  التقرير،  وح�شب 

زيلينيت�شكي الأ�شتاذة امل�شاعدة يف ق�شم 

يف  كاجلاري  بجامعة  الأر�ص  عل�م 

ال�شغرية  الدينا�ش�رات  عظام  اإن  كندا 

حفظها  يتم  ما  ونادًرا  وه�شة  �شغرية 

كاأحافري، ما يجعل هذا اكت�شاًفا حمظ�ًظا 

للغاية.

وذكر التقرير اأنه حتى الآن ل يعرف 

�ش�ى القليل عما كان يحدث داخل بي�شة 

عدد  ي�جد  اإذ  الفق�ص،  قبل  دينا�ش�ر 

قليل جًدا من الهياكل العظمية اجلنينية، 

خا�شة تلك املكتملة واملحف�ظة يف و�شع 

احلياة، ويبلغ ط�ل البي�شة ح�ايل 17 

بح�ايل  الدينا�ش�ر  ط�ل  ويقدر  �شم 

ويعتقد  الذيل،  اإىل  الراأ�ص  من  �شم   27

عا�ص،  ل�  بالغ،  ك�شخ�ص  اأنه  الباحث�ن 

لكان ط�له ح�ايل مرتين اإىل ثالثة اأمتار.

تعود الفنانة مي �شليم للغناء مرة اأخرى بعد فرتة غياب طويلة عن عامل املو�شيقى واالأغاين ب�شبب ان�شغالها بالتمثيل، ولكن 

�شتكون العودة من خالل ميني األبوم ي�شم 4 اأغاٍن تتعاون فيهم مع عدد من ال�شعراء وامللحنني واملوزعني منهم عزيز ال�شافعي 

وتامر ح�شني واأحمد عادل وحممد النادي.

»ال�سحة«: ت�سجيل 161 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 31 حالة

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت   

اأظهرت  دي�شمرب 2021،  ي�م 22  عددها 19555 يف 

ت�شجيل 161 حالة قائمة جديدة منها 52 حالة لعمالة 

وافدة، و 90 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 19 حالة 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 31 حالة اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 276672.

 809 بلغ  القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالت، منها حالة واحدة فقط يتطلب و�شعها ال�شحي 

تلقي العالج، ول ت�جد اأي حالت قائمة حتت العناية. 
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»اإلسكان« لـ                   : توزيع 950 
وحدة على المواطنين خالل 6 أيام

محمد رشاد «

كش��فت وزارة اإلس��كان أنها انتهت م��ن توزيع نحو 950 
وحدة س��كنية حتى مس��اء أمس األربعاء على المواطنين 
المنتفعي��ن من مش��اريع مدن »خليفة«، و»ش��رق الحد« 
و»شرق س��ترة« تنفيذًا ألمر صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء بتوزي��ع 2000 وح��دة س��كنية عل��ى المواطنين، 
مؤك��دة الوزارة ف��ي تصريحات ل�«الوط��ن« أنها ملتزمة 
وف��ق جدوله��ا عل��ى االنتهاء م��ن توزيع كاف��ة الوحدات 

بتاريخ 30 ديسمبر. 
وكان ق��د أم��ر صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، خالل 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء في جلسته 
قبل الماضية بتوزيع 2000 وحدة سكنية على المواطنين 
واستكمال توزيعها قبل نهاية الشهر الجاري، وكلف وزارة 
اإلس��كان باتخاذ كافة االس��تعدادات الالزمة للشروع في 
توزيع الوحدات اإلس��كانية ضمن مش��روعات مدينة شرق 

سترة ومدينة خليفة ومدينة سلمان ومدينة شرق الحد.

إدخال لعبة الشطرنج ضمن األنشطة المدرسية

 مدير عام المدارس: اعتماد 596 ترقية 
اعتبارًا من يناير المقبل

لش��ؤون  الع��ام  المدي��ر  كش��ف 
المدارس ب��وزارة التربية والتعليم 
رئيس اللجنة التوجيهية لمش��روع 
تطوير الهيكل المؤسس��ي للوزارة 
الدكتور محمد مبارك بن أحمد عن 
اعتم��اد الدفعة األولى من ترقيات 
المعلمي��ن الت��ي س��يتم صرفه��ا 
اعتباًرا من ش��هر يناير 2022 بناء 
عل��ى المعايير المط��ورة لترقيات 
المعلمين ومن في حكمهم، والتي 
تم بناًء عليها اعتم��اد معيار 240 
س��اعة تمهينية خالل س��نتين، أو 
120 س��اعة تمهينية خالل سنتين 
المتميزين،  للمعلمي��ن  بالنس��بة 
مع األخ��ذ بتقاري��ر األداء الوظيفي 
واإلف��ادات األكاديمي��ة واإلداري��ة 

المطلوبة وفق هذا المسار.
وبي��ن أن أول دفع��ة م��ن ترقيات 
المعلمي��ن لش��هر يناي��ر الق��ادم 
وف��ق المعايي��ر المطورة ق��د بلغ 
عدده��ا 596 ترقي��ة عل��ى جدول 
ش��ملت  حيث  التعليمية،  الدرجات 
39 ترقية من الدرج��ة الثالثة إلى 
الرابع��ة التعليمية، و308 ترقيات 
من الدرجة الرابعة إلى الخامس��ة 
التعليمية، و231 ترقية من الدرجة 
الخامسة إلى السادسة التعليمية، 
و18 ترقي��ة من الدرجة السادس��ة 
إلى الس��ابعة التعليمية. وقد أكد 
الدكتور ب��ن أحمد أن إدارة الموارد 
إدارات  م��ع  بالتنس��يق  البش��رية، 
ووح��دات  التعليمي��ة  العملي��ات 
التدريب، س��وف تقوم برفع تقارير 

ش��هرية عن جمي��ع المس��تحقين 
للترقيات م��ن المعلمين ومن في 
حكمهم الذين اس��توفوا المعايير 
المطورة، مش��يًرا إلى أن هذا األمر 
يع��د فعلًي��ا نقلة نوعي��ة ومهمة 
في تطوي��ر كادر المعلمين ودعم 

ارتقائهم الوظيفي.
وفيما يخص إعادة تصنيف وظائف 
مدي��ري الم��دارس عل��ى الدرج��ة 
التنفيذي��ة، أكد أن جه��از الخدمة 
المدني��ة ق��د انته��ى م��ن جميع 
اإلجراءات اإلدارية الالزمة لذلك بناء 
على التنس��يق الذي ت��م مع قطاع 
ش��ؤون الم��دارس ب��وزارة التربية 
والتعلي��م، وأن انع��كاس الدرجات 
التنفيذية لمديري المدارس سيتم 
تفعليه خالل أيام قليلة، وسيصرف 
بأثر رجع��ي اعتبارًا م��ن األول من 

نوفمبر الماضي.

وق��ال الدكت��ور محم��د مب��ارك إن 
قط��اع ش��ؤون الم��دارس يعك��ف 
حاليًا على تطوي��ر معايير ترقيات 
النفس��ي  اإلرش��اد  اختصاصي��ي 
إلغاء ش��رط  ويدرس  واالجتماعي، 
التربوي  الدبل��وم  الحص��ول عل��ى 
الموظفي��ن  م��ن  الفئ��ة  له��ذه 
وتعويضه  الترقي��ة  على  للحصول 
بدورة تدريبية في اإلرشاد النفسي 
الطالب��ي، نظرًا الختالف مس��ارها 
الوظيفي ع��ن بقية االختصاصيين 
التربويي��ن الذي��ن تتطلب طبيعة 
بوظيف��ة  أواًل  الم��رور  وظائفه��م 
معلم، مش��يرًا إلى أنه سيتم اتخاذ 
القرار الالزم بش��أن ذلك مع بداية 

العام الجديد 2022.
وأكد أن قطاع الخدمات التعليمية 
المرحل��ة  خ��الل  يتوس��ع  س��وف 
القادمة في طرح مختلف الفعاليات 
واألنش��طة الطالبي��ة التي س��وف 
تنتق��ل بالواقع المدرس��ي إلى أفق 
مختلف جنبًا إل��ى جنب مع التطوير 
المس��تمر في العملي��ة التعليمية 
العلم��ي،  واالهتم��ام بالتحصي��ل 
لتك��ون المدرس��ة مكان��ا للتعلم 
وللترفي��ه ولقضاء أوقات وذكريات 

مدرسية وطالبية ال تنسى.
لش��ؤون  الع��ام  المدي��ر  وأش��ار 
الم��دارس إلى أن إدخ��ال العروض 
السينمائية إلى األنشطة والرحالت 
والمدرس��ية، والتوسع في الشراكة 
للرياض��ة  العام��ة  الهيئ��ة  م��ع 
واالتحادات الرياضية لترس��يخ دور 

المدرس��ة كبيئة حاضنة للكفاءات 
الرياضية  والمه��ارات  والمواه��ب 
كان جزءًا من اس��تراتيجية وخطط 
قطاع ش��ؤون المدارس في تطوير 
التعليمي��ة  المؤسس��ات  دور 

المدرسية.
وكش��ف عن أن المرحل��ة القادمة 
سوف تشهد إدخال لعبة الشطرنج 
المدرس��ية  األنش��طة  ضم��ن 
ط��رح  س��يتم  وأن��ه  الطالبي��ة، 
مس��ابقة وطنية مدرس��ية للطلبة 
الراغبين في تعلم وممارسة لعبة 
الشطرنج، وذلك لكونها واحدة من 
أهم األلعاب الذهنية االستراتيجية 
الت��ي تنمي لدى الطال��ب مهارات 
وح��ل  االس��تراتيجي  التخطي��ط 
مع��دل  م��ن  وترف��ع  المش��كالت 
ال��ذكاء، فض��اًل ع��ن كونه��ا لعبة 
ممتعة، مؤكدًا أن التنس��يق يجري 
حالي��ًا مع الهيئ��ة العامة للرياضة 
لب��دء ش��راكة خاص��ة م��ع االتحاد 
البحريني لأللعاب الذهنية ومختلف 
ف��ي  العالق��ة  ذات  المؤسس��ات 

القطاع الخاص.
وق��ال الدكت��ور محمد مب��ارك بن 
إع��ادة إحي��اء المس��رح  أحم��د إن 
المدرس��ي والطالب��ي ه��و أيض��ا 
م��ن أهم أولويات قط��اع الخدمات 
التعليمي��ة في المرحل��ة المقبلة، 
مؤك��دًا أن وزارة التربية والتعليم 
س��وف تطل��ق ش��راكات خاصة مع 
الوطنية  المس��رحية  المؤسس��ات 

لتبني المواهب 

د. محمد مبارك

في جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب

 رئيس مجلس النواب المصري: 
الملك صاحب رؤية ثاقبة ومشروع رائد

أش��اد رئيس مجلس النواب المصري المستش��ار 
الدكت��ور حنفي جبال��ي حرص واهتم��ام حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، في دعم 
العمل العربي المش��ترك ف��ي مختلف المجاالت 
التنموي��ة، ورؤيت��ه الثاقب��ة ف��ي تق��دم وتطور 
مملك��ة البحرين عبر المش��روع اإلصالحي الرائد 
والمس��يرة التنموية الش��املة، وال��دور المحوري 
في المنطقة، من أجل تعزيز قيم ومبادئ السالم 

واالستقرار واالزدهار.
وأش��ار إلى المس��توى المتميز الذي وصلت إليه 
العالقات الثنائية الوثيق��ة بين مملكة البحرين 
القي��ادة  العربي��ة، بفض��ل  وجمهوري��ة مص��ر 
الحكيمة لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

رئيس جمهورية مصر العربية.
وثم��ن حرص مجلس الن��واب البحريني على فتح 
آفاق رحب��ة من التعاون المش��ترك بين البلدين 
الشقيقين، والسيما في مجاالت العمل البرلماني 
التشريعي، وتبادل الخبرات والتجارب المشتركة، 
ومؤكدًا حرص مجل��س النواب المصري وتطلعه 
نحو مزيد من التعاون وبما يعكس عمق عالقات 
المحبة والتفاه��م األخوي الوطي��د بين البلدين 

والشعبين الشقيقين.
ج��اء ذل��ك خ��الل جلس��ة المباحث��ات البرلمانية 
البحريني��ة المصرية، التي عقدت صباح أمس في 
العاصمة المصرية القاهرة بمقر مجلس النواب 
المصري، وذلك بمناس��بة زيارة رئيس��ة مجلس 
النواب والوفد النيابي إلى جمهورية مصر العربية 
الش��قيقة، حي��ث تأت��ي الزي��ارة في ظ��ل حرص 
مجلس النواب على تعزيز التعاون البرلماني في 

المحافل اإلقليمية والعربية والدولية.
من جانبها، أكدت رئيس��ة مجل��س النواب فوزية 
بن��ت عب��د اهلل زين��ل عم��ق العالق��ات األخوي��ة 
التنس��يق  ومس��توى  والوطي��دة  والتاريخي��ة 
والتعاون المشترك في كافة المجاالت التنموية، 
الت��ي تجمع بي��ن مملك��ة البحري��ن وجمهورية 
مصر العربية الش��قيقة، بقي��ادة حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 

البالد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، وأخيه فخامة 
الرئيس عب��د الفتاح السيس��ي رئيس جمهورية 
مصر العربية الشقيقة، وفي ظل التعاون الفاعل 
والمتمي��ز بين حكومة مملكة البحرين برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 
اهلل، وس��عادة الس��يد الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية 
الش��قيقة، ومشيرة معاليها إلى أن عمق عالقات 
األخوة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين 
وجمهورية مصر العربية الش��قيقة وتميزها في 
مختلف المجاالت، ترتكز على تاريخ وثيق ممتد، 
وتفاهم وتعاون مس��تمر، وموقف ثنائية ثابتة 

وراسخة.
وأش��ارت إلى أن العالق��ات البحريني��ة المصرية 
تش��هد نماء وتطورًا مس��تمرًا في ظل ما تحظى 
به ه��ذه العالقات م��ن رعاية كريم��ة واهتمام 
كبير م��ن قبل القي��ادة في البلدين الش��قيقين، 
األمر ال��ذي جعل منها نموذج��ًا متميزًا ويحتذى 
به في العالقات بين األش��قاء. ومشيدة معاليها 
بالدور المصري المحوري واالستراتيجي اإلقليمي 
والدول��ي ف��ي دع��م قضاي��ا األمتي��ن العربي��ة 
واإلس��المية، والمس��اهمة ف��ي تعزي��ز الس��الم 

واألم��ن واألمان ف��ي المنطق��ة والعال��م، وبما 
تحظ��ى ب��ه جمهورية مص��ر العربية م��ن مركز 
ثق��ل ومكان��ة تاريخية ف��ي قلوب جمي��ع العرب 

والمسلمين.
وأكدت حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون 
البرلماني بين البلدين وبما يسهم في دعم كافة 
التنموية، واالستثمارية واالقتصادية،  المشاريع 
وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين 

الشقيقين.
ويض��م الوف��د النيابي النائ��ب محم��د إبراهيم 
السيسي رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطن��ي، النائب أحمد يوس��ف األنصاري 
رئي��س لجن��ة الخدم��ات، والنائ��ب عل��ي محمد 
إس��حاقي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لشؤون 
الش��باب والرياضة، والنائب بدر سعود الدوسري 
رئي��س اللجن��ة النوعية الدائمة لش��ؤون المرأة 
والطف��ل، والنائب عمار س��امي قمبر عضو لجنة 
الخدم��ات، والنائ��ب عبد اهلل إبراهيم الدوس��ري 
عض��و لجن��ة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادي��ة، 
والنائ��ب باس��م س��لمان المالك��ي عض��و لجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية، كما حضر اللقاء 
هش��ام بن محمد الجودر س��فير مملكة البحرين 

في جمهورية مصر العربية.

أشاد صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين ملك المملكة األردنية 
الهاش��مية، بالعالقات األخوية التي تجمعه بحضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه، مثمنا 
مواقفه الداعمة دائما للعمل العربي المش��ترك وتعزيز التضامن العربي 
والدفاع ع��ن القضايا العربية، ومؤكدًا على العالقات المتميزة والراس��خة 

التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة األردنية الهاشمية.
ج��اء ذلك خالل اس��تقبال صاح��ب الجاللة المل��ك عبداهلل الثان��ي في قصر 
الحس��ينية، السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، حيث تسلم ملك 
االردن من العسومي وسام القائد، وهو أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي 

لقادة الدول، تقديرا لجهود جاللته في خدمة القضايا العربية.
وأكد الملك عب��داهلل الثاني، خالل اللقاء، عمق العالقات األخوية والتاريخية 

التي تجمع األردن مع أش��قائه العرب، والحرص على توطيدها في المجاالت 
كاف��ة. كم��ا أعرب ع��ن تقديره ل��دور البرلم��ان العربي في دع��م القضايا 
العربي��ة والدف��اع عنها، خصوصًا القضية الفلس��طينية والق��دس، وتعزيز 

العمل العربي المشترك والحوار البناء بين البرلمانات العربية والدولية.
وش��دد ملك االردن على ض��رورة تكثيف جهود الحرب عل��ى اإلرهاب والفكر 

المتطرف، والذي ما يزال تحديًا أساسيًا للمنطقة والعالم.
ومن جانبه، أشاد رئيس البرلمان العربي، خالل اللقاء، بمواقف جاللة الملك 
الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية، ودعمه لجهود تعزيز العمل العربي 

المشترك والوصول إلى حلول سياسية لألزمات التي تشهدها المنطقة.
حضر اللق��اء المحامي عبدالكري��م الدغمي رئيس مجلس الن��واب األردني، 

ومدير مكتب جاللة الملك، الدكتور جعفر حسان.

 العاهل األردني: الملك داعم للعمل 
المشترك ومدافع عن القضايا العربية

»الصحة«: إغالق 3 مطاعم 
ومخالفة 20 لعدم االلتزام 
بإجراءات المستوى األصفر

أعلنت وزارة الصحة عن إغالق 3 مطاعم غلقًا إداريًا لمدة أسبوع 
في كل من المحافظة الجنوبية والشمالية والعاصمة، ومخالفة 
20 مطعم��ًا لمخالفته��ا اإلج��راءات االحترازية واالش��تراطات 
المعل��ن عنها للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، المدرجة 
تحت المس��توى األصفر ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19(، حيث ت��م اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.
ج��اء ذلك خ��الل الزي��ارات التفتيش��ية الت��ي تم��ت بالتعاون 
والتج��ارة  الصناع��ة  ووزارة  الداخلي��ة،  وزارة  م��ع  والتنس��يق 
والس��ياحة، وهيئ��ة البحري��ن للس��ياحة والمع��ارض، في إطار 
تكثيف الزيارات التفتيش��ية والتي تهدف إلى التأكد من التزام 
المنش��آت باالش��تراطات الصحية واإلج��راءات المدرجة ضمن 
المستوى األصفر وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا )كوفيد19(.
وقالت إدارة الصحة العامة إن مفتش��ي الجهات المعنية قاموا 
أيضًا برصد عدد من المخالفات خالل الزيارات التفتيشية، حيث 
تم زيارة 432 منش��أة م��ن المطاعم والمقاه��ي ومخالفة 20 
منها لعدم االلتزام باإلجراءات االحترازية، وتم اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة إلحالة المخالف منها للجهات القانونية.
كما تمت زي��ارة )81( صالون��ًا رجاليًا ونس��ائيًا، وجد منها )8( 
صالونات رجالية مخالفة لبعض االشتراطات، وتم رصد صالون 
نسائي مخالف لبعض االشتراطات الصحية المطلوبة، وتحرير 
محض��ر متابعة له. كم��ا تم زيارة )3( ص��االت رياضية وكانت 

ملتزمة باالشتراطات المطلوبة للحد من انتشار الفيروس.
ودع��ت وزارة الصح��ة الجمي��ع إل��ى مواصلة االلت��زام والتحلي 
بالمس��ؤولية العالي��ة، واإلب��الغ الف��وري ع��ن أي مخالفات أو 
تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي 
لتأمين الصحة العامة للحد من انتشار الفيروس وضمان صحة 

وسالمة الجميع.

قالت رئيسة نيابة االس��تئناف إن النيابة العامة قررت الطعن 
على حكم صادر عن المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم معلمة 
مائة دينار الرتكابها جريمة االعتداء على س��المة جسم طالب 
بإحدى الم��دارس الخاصة. وكانت النياب��ة العامة تلقت بالغا 
م��ن والد الطفل بقيام المتهمة التي تعمل معلمة بمدرس��ة 
ابنه باالعتداء بالضرب على نجله بالمدرسة عدة مرات وتخلف 
عن ذلك آثار إصابية في جميع أنحاء جسمه وقد ثبت للنيابة أن 
الطفل المجني عليه يعاني من اضطراب التوحد وغير قادر على 
الكالم كما ثبت أيضا من تفريغ تصوير كاميرات المراقبة رصد 

تفاصيل اعتداء المتهمة على المجني عليه.

»النيابة« تطعن على عقوبة 
معلمة عنفت طفاًل يعاني التوحد

سفير البحرين في أبوظبي 
يشهد عملية إطالق القمر 
الصناعي البحريني اإلماراتي

شهد س��فير البحرين لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ 
خال��د بن عب��داهلل آل خليفة، عب��ر االتصال اإللكترون��ي المرئي، 
البث الح��ي لعملية اإلط��الق الناجحة للقمر الصناع��ي البحريني 
اإلمارات��ي المصغ��ر »ض��وء-1« م��ن منطقة اإلط��الق في والية 
فلوري��دا بالواليات المتحدة األمريكي��ة، بحضور مدير عام وكالة 
اإلم��ارات للفض��اء س��الم القبيس��ي، ورئيس قس��م التطوير في 
جامع��ة نيويورك أبوظبي مبارك العام��ري، ونائب الرئيس األول 
للش��ؤون األكاديمية وخدمات الطلبة في جامعة خليفة الدكتور 
أحمد سلطان الشعيبي. وأشاد سفير البحرين في أبوظبي بجهود 
القيادات الشابة المتميزة من الطلبة البحرينيين التسعة، والتي 
كان��ت له��م بصمة تاريخي��ة في إنج��اح إطالق القم��ر الصناعي 
البحرين��ي اإلمارات��ي المصغر »ض��وء1«، في سلس��لة اإلنجازات 
المش��رفة للش��باب البحرين��ي ف��ي أحد أه��م قطاع��ات اقتصاد 

المستقبل القائمة على المعرفة واالبتكار.
كما أعرب س��فير مملكة البحرين في أبوظبي عن عمق العالقات 
التاريخية الوطي��دة التي تجمع مملكة البحري��ن بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الش��قيقة ف��ي المجاالت كاف��ة، وباألخص في 
مجال��ي البحث العلمي والفضاء، والتي تعتبر نموذجا من نماذج 
الوح��دة الخليجية والش��راكة االس��تراتيجية المتمي��زة القائمة 
على أس��س راس��خة من الود واالحترام المتبادل ووشائج النسب 
والقربى ووحدة المصير بين البلدين الشقيقين، مؤكًدا أن للجنة 
العلي��ا المش��تركة بين البلدي��ن دور كبير في فت��ح آفاق جديدة 
للتعاون في س��بيل تعزيز وتوثيق العالق��ات األخوية التاريخية، 

بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.
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 »خارجية الشورى« تقر مرسومًا يمنح
 »الداخلية« صالحية استبدال العقوبة البديلة

مريم بوجيري «

أق��رت لجن��ة الش��ؤون الخارجية والدف��اع واألم��ن الوطني 
بمجلس الش��ورى مرس��ومًا بقان��ون يمن��ح وزارة الداخلية 
صالحية التقدم لقاضي تنفيذ العقاب باس��تبدال العقوبة 
األصلي��ة قبل تنفي��ذ العقوبة البديلة، لمدة تس��اوي باقي 
العقوب��ة أو مجم��وع العقوب��ات المحكوم به��ا إذا توافرت 
ف��ي المحكوم اش��تراطات معينة. من جانبه��ا، أكدت وزارة 
الداخلية أن المرس��وم بقانون بش��أن العقوب��ات والتدابير 
البديل��ة يمن��ح الجه��ة المعنية ب��وزارة الداخلي��ة المرونة 
والق��درة على تقدير ومواءم��ة الظروف واألوض��اع الخاصة 
بالمحكوم عليهم وظروفهم الش��خصية والمجتمعية، كما 
يس��اهم في إعادة تأهيل وإصالح المحك��وم عليه وإدماجه 
ف��ي المجتمع مرة أخرى، كما أنه يأتي للتوس��ع في تطبيق 
العقوب��ات البديل��ة، حي��ث أجاز المرس��وم بقان��ون للجهة 
المعني��ة ب��وزارة الداخلية تقدي��م طلب العقوب��ة البديلة 
لقاضي تنفيذ العق��اب قبل البدء بتنفيذ العقوبة، كما أجاز 
طلب استبدال باقي العقوبة بالتنسيق مع مؤسسة اإلصالح 
والتأهي��ل، وذلك بإلغاء ش��رط »أن يك��ون قد أمضى نصف 

العقوبة أو العقوبات المحكوم بها«.
وثمنت المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان المبررات التي 
يرمي إلى تحقيقها المرسوم بقانون المذكور، والتي تهدف 
إلى التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، وتطوير 
منظوم��ة العدال��ة اإلصالحي��ة، والحفاظ على األس��رة من 

التش��تت، والعمل عل��ى إصالح المحكوم علي��ه، ومنح وزارة 
الداخلي��ة مرون��ة في تقدي��ر أوضاع المحك��وم عليه. وترى 
المؤسس��ة أن هذا التعديل يتس��ق مع نهج األمم المتحدة 
بشأن السياسة التش��ريعية الحديثة القائمة على الحد من 
تطبيق العقوبات السالبة للحرية، واللجوء إلى بدائل عقابية 
غير مقيدة للحرية، إلدماج المحكوم عليه في المجتمع. كما 
أن ه��ذا التعديل ينس��جم والمق��ررات الدولي��ة ذات الصلة 
بحقوق اإلنسان، وال سيما قواعد األمم المتحدة النموذجية 
الدني��ا للتدابير غي��ر االحتجازي��ة، وقواعد األم��م المتحدة 
لمعاملة الس��جينات والتدابير غير االحتجازي��ة للمجرمات، 
والمبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصالحية في 

المسائل الجنائية.
ف��ي حين أك��دت اللجن��ة أن المرس��وم بقانون ج��اء تنفيذًا 
للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات 
والتدابي��ر البديلة، وخاصة مع التوجه المس��تقبلي لتطبيق 
نظام الس��جون المفتوح��ة، ويمنح الجه��ة المعنية بوزارة 
الداخلي��ة المرون��ة والقدرة عل��ى تقدير ومواءم��ة الظروف 
واألوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية أو 
المجتمعية، مش��يرًة إلى أن المرس��وم بقانون يتماشى مع 
التط��ور الحديث والمس��تمر للمنظوم��ة اإلصالحية الحالية 
من خ��الل االلتزام بمب��ادئ حقوق اإلنس��ان، والحفاظ على 
األس��رة من التشتت والعمل على إصالح المحكوم عليه من 
خالل إدماج��ه في المجتمع مرة أخ��رى دون اإلخالل باألمن 

والمصلحة العامة.

وزير األشغال: 17 ساحاًل وشاطئًا مخصصة للعامة بالمحافظات 

شركة استشارية لتحديث المخطط الهيكلي وإنشاء جزر جديدة
مريم بوجيري «

كشف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف عن وجود 17 س��احال وشاطئا مخصصة للعامة 
بجميع محافظ��ات المملكة، أكثرها في العاصمة والمحرق 

بنسبة %36.4.
وأكد أنه يتم إعداد دراس��ة جدوى إلنشاء جزر جديدة وذلك 
ضمن المهام التي ستكلف بها الشركة االستشارية المزمع 
التعاق��د معه��ا لمراجع��ة وتحدي��ث المخط��ط الهيكلي 
االس��تراتيجي للمملكة اعتب��ارا للمتطلب��ات واالحتياجات 

المستقبلية لمختلف القطاعات. 
ووفق��ا للتفاصي��ل التي أورده��ا الوزير ف��ي رده على عضو 
الشورى فؤاد الحاجي حول المخطط الهيكلي االستراتيجي 
للمملك��ة، ف��إن المش��اريع الت��ي ت��م تنفيذها للس��واحل 

والشواطئ العامة في كل محافظة كاآلتي:
العاصمة: كورنيش جس��ر سترة، ممش��ى توبلي المرحلة 
األول��ى، كورنيش المل��ك فيص��ل المرحلة األولى بنس��بة 

27.3% نصيب المحافظة.
المحرق: كورنيش البسيتين المرحلة األولى، واجهة ممشى 
الغوص، واجهة ممش��ى قلعة عراد بنس��بة 27.3% نصيب 

المحافظة.
الشمالية: س��احل البديع، س��احل أبوصبح المرحلة األولى، 

ساحل المالكية بنسبة 27.3% نصيب المحافظة.
الجنوبية: ساحل عسكر، ساحل الدور بنسبة %18.1

أما بالنس��بة للمش��اريع قيد التصميم )المستقبلية( فهي 
كاآلتي:

العاصم��ة: الواجهة البحري��ة للعاصم��ة، كورنيش الملك 
فيص��ل األفنيوز المرحل��ة الثانية، ممش��ى توبلي المرحلة 
الثاني��ة، س��احل خلي��ج البحري��ن بنس��بة 36.4% نصي��ب 

المحافظة.

المحرق: كورنيش البس��يتين المرحلة الثانية، ساحل الدير 
وسماهيج، ساحل ديار المحرق، ساحل قاللي بنسبة %36.4

الشمالية: ممشى وساحل كرزكان، ساحل أبوصبح المرحلة 
الثانية بنسبة 18.2٪.

الجنوبية: ساحل بالج الجزائر بنسبة %9.
كم��ا ت��م األخ��ذ بعي��ن االعتب��ار اس��تعماالت األراض��ي 
ضم��ن المخطط الهيكل��ي االس��تراتيجي 2030 في جميع 
المخطط��ات المعتمدة والبالغ عدده��ا 27 مخططا، وعند 
إع��داد المخطط��ات لباق��ي المناط��ق غي��ر المخططة في 
المملك��ة، حيث تم وضع جدول زمن��ي لتخطيط 69 موقعا 

غي��ر مخطط س��يتم تنفيذها بالتنس��يق م��ع الجهات ذات 
العالق��ة، كم��ا س��يتم مراجعة تل��ك المخطط��ات العامة 
والتفصيلية من قبل قطاع الطرق بالوزارة إلتمام الدراسات 
الفنية ووضع التصاميم الهندس��ية لشبكة الطرق الداخلية 

واإلشراف على تنفيذها.
ف��ي حي��ن أن المخط��ط الهيكل��ي االس��تراتيجي لمملكة 
البحرين أول��ى المناطق المحمية الطبيعي��ة أهمية كبرى، 
حيث حدد عدد من االس��تخدامات منه��ا المناطق المحمية 
والمحفوظة والمحمي��ات البيئية، حيث تأتي تلك المناطق 
عل��ى امت��داد 93,7 كيلومت��ر مرب��ع من إجمالي مس��احة 
المخط��ط بنس��بة تتج��اوز 10% م��ن إجمال��ي المس��احة 

المستقبلية للمملكة.
وأشار أنه يتم تحديث المخطط االستراتيجي لشبكة الطرق 
ف��ي المملك��ة كل 6 إلى 8 س��نوات مع األخذ في الحس��بان 
التخطيط المتكامل الس��تخدامات األراضي وذلك لمواكبة 
التغييرات الس��كانية والنم��و المطرد في ع��دد المركبات 
باإلضافة إلى خدمة األنشطة االقتصادية لتحقيق التكامل 
مع المش��اريع االسكانية والتجارية واالستثمارية بالمملكة 
ونظ��رًا لتزايد الحركة المرورية ولمواكبة التطور العمراني 
الهائل الذي تشهده المملكة وتزايد المشاريع االستثمارية 
والتجارية والسكنية ما أدى لزيادة الكثافة السكانية وأعداد 
المركبات المسجلة فيها، بين أنه تم االنتهاء من تنفيذ 9 
مشاريع وهي: مشروع إنشاء شارع المحرق الدائري المرحلة 
األولى، وش��ارع األمير سعود الفيصل، وتطوير تقاطع شارع 
الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان 
متضمنا توسعة ش��ارع الشيخ خليفة بن سلمان، ومشروع 
توسعة شارع الش��يخ زايد المرحلة االولى، ومشروع تطوير 
ش��ارع 47 في عراد، والبدء بأعمال تطوير وتوس��عة شارع 

الفاتح أبريل الماضي.
وبين أن ال��وازرة عازمة على مواصلة تنفيذ مش��اريع طرق 

اس��تراتيجية أخرى ضمن مخطط النقل االستراتيجي لرفع 
الطاق��ة االس��تيعابية للش��وارع وتوفي��ر المناف��ذ الالزمة 
للمناط��ق لتحقي��ق التكام��ل م��ع المش��اريع اإلس��كانية 

والتجارية واالستثمارية.
وسيتم تنفيذ 7 مشروعات قريبًا وهي: 

مشروع الجسر الرابع )البس��يتين(، وتطوير الشارع المؤدي 
لمط��ار البحرين الدول��ي المرحل��ة الثالثة-تقاطع الصقر، 
وتطوي��ر مناف��ذ المدينة الرياضية الذي يش��مل توس��عة 
ش��ارع خليج البحرين إلى 4 مسارات في كل اتجاه مع تطوير 
التقاطعات عليه بالمس��توى األرضي، ومش��روع توس��عة 
ش��ارع الش��يخ عيسى بن س��لمان، ومش��روع توسعة شارع 
الجنبي��ة للتنفيذ، ومش��روع توس��عة ش��ارع البديع ضمن 

برنامج الدعم الخليجي لمملكة البحرين.
وفيما يتعلق بمش��روعات تقليل االزدحامات المرورية فإن 
المشروعات التالية س��يتم تنفيذها حال توفر االعتمادات 

المالية الالزمة:
مشروع شمال البحرين الدائري، ومشروع إنشاء شارع شرق 
س��ترة الدائري مع تطوير ش��ارع س��لمان بن أحمد الفاتح، 
ومش��روع االمت��داد الجنوبي لش��ارع 46 بعراد، ومش��روع 
الجس��ر الخامس وجس��ر ج��رداب بي��ن مدينة عيس��ى إلى 
الحوض الجاف، ومش��روع توس��عة شارع الش��يخ خليفة بن 

سلمان من تقاطع الفاروق إلى تقاطع الزالق.
كم��ا ت��م وض��ع خط��ة لتطوي��ر وإنش��اء ش��بكات الطرق 
المحورية المتكاملة في جميع مناطق المملكة للربط بين 
المحافظات والمناطق وتوفر طق س��ريعة انسيابية وحرة، 
حيث تم العمل على تنفيذ سلس��لة من الشوارع المحورية 
ضمن حلق��ة الش��وارع الدائرية المقترح��ة، ويجري تنفيذ 
مش��اريع أخرى ضمن الخطة المس��تقبلية قريب��ة وبعيدة 
الم��دى وفقًا لس��يناريوهات خط��ط النقل وحرك��ة المرور 

المذكورة سابقا.

»الخدمة المدنية«: 83٪ من األجانب في الحكومة بـ»الصحة« و»التربية«

7 آالف أجنبي يعملون في القطاع الحكومي
مريم بوجيري «

كش��ف مجل��س الخدم��ة المدني��ة أن الع��دد اإلجمال��ي 
للعاملي��ن في القطاع الحكومي من غير البحرينيين هو 7 
آالف بنس��بة )15%( من إجمالي موظفي الحكومة، يعمل 
منه��م )6 آالف( في وزارتي الصحة والتربية والتعليم بما 
يش��كل )83%( من إجمالي األجانب في القطاع الحكومي، 
بينما يت��وزع حوالي ألف أجنبي على بقي��ة وزارت الدولة، 

بينما يعمل في القطاع الخاص )491( ألف أجنبي.
وأض��اف أن توظي��ف غي��ر البحرينيين ال يتم األخ��ذ به إال 
بعد تعذر وجود أو تقدم البحرينيين لش��غل الش��واغر، أو 
بسبب عدم وجود أصحاب التخصصات المطلوبة لشغلها 
من البحرينيين، حيث تخضع الش��تراطات وأحكام، كما أن 
تجديد عقود األجانب ال يتم إال وفق مبررات قوية ومقنعة. 
وبي��ن الجه��از أن نظام الش��واغر يمّك��ن أي وزارة لديها 
ش��اغر أن تعلن عن الوظيفة في الخدم��ة المدنية ولكل 
موظف بحريني يعمل في أي وزارة أن يتقدم لش��غل تلك 
الوظيفة، فخالل الش��هرين المنصرمي��ن تم طرح )168( 
إعالن��ا تقدم له أكثر م��ن )24( ألف موظ��ف بحريني من 
داخل ال��وزارات، في حين تم توظيف 23 ألف مواطن حتى 

اآلن ضمن المشروع الوطني للتوظيف.
وأوضح أن الحكومة أنجزت عدًدا من المشاريع لحل مشكلة 
البطال��ة وبحرن��ة الوظائ��ف ووضع��ت حوافز تش��جيعية 
الس��تقطاب المواطني��ن، والت��ي تمثل��ت في رف��ع درجة 
الممرضي��ن، كم��ا عملت الحكوم��ة على ابتع��اث الكوادر 
البحريني��ة من األطباء لنيل أعلى الش��هادات الطبية والتي 
تؤهلهم ليكونوا استشاريين بتكلفة تصل إلى )100( ألف 
دين��ار بحريني للطبيب الواح��د، واتجهت لتخصيص عالوة 
تفرغ تصل إلى )70%( من راتب الطبيب األساس��ي كحافز 
تش��جيعي للبقاء ف��ي العمل الحكومي. إضافة إلى إنش��اء 
كلي��ة المعلمين لتخريج المعلمي��ن بمختلف التخصصات 

التعليمية.

يأت��ي ذل��ك ضم��ن رف��ض لجن��ة الش��ؤون التش��ريعية 
والقانونية بمجلس الشورى مشروعًا بقانون يضع ضوابط 
الحكم االس��تثنائي الذي يجيز التعاقد م��ع غير البحريني، 
في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني، بما يضمن 
وض��ع رؤية لبحرنة هذه الوظائف م��ن خالل قيام الجهات 

الحكومية بتأهيل موظفيها البحرينيين لشغلها.
واعتبر الجهاز أن مش��روعي القانون جاءا خالف المعمول 
به في التشريعات حيث وضعا اإلجراءات في القانون، مما 
يخل بماهية القانون ويعرقل أعمال الجهاز وخاصة فيما 
يتعل��ق ببحرنة الوظائف وهو م��ا يخالف المبدأ الذي ُبني 
عليه مش��روعا القانون، حيث إن قان��ون الخدمة المدنية 
لعام 2006 كان ش��امال كل القواعد العامة والتفاصيل، 
وبع��د أن اتجه��ت السياس��ة التش��ريعية المحلي��ة إلى 
تضمين األح��كام العامة في القواني��ن وترك التفاصيل 
واإلج��راءات للوائ��ح التنفيذي��ة - وه��و ما يتناس��ب مع 
طبيعة عمل جهاز الخدمة المدنية الذي يتصف بالتغيير 
المتواص��ل - فقد تم إصدار قانون الخدمة المدنية لعام 

.2010
كما ن��ص قان��ون الخدمة المدني��ة عل��ى أن األصل في 
التوظي��ف يك��ون للبحريني وأورد االس��تثناء بتوظيف غير 
البحريني في حالة ع��دم توافر المؤهلين من المواطنين 
لش��غل تلك الوظيفة؛ انطالقا من ح��رص المملكة على 
تقديم خدمات على مس��توى عاٍل للمواطن والمقيم على 
ح��ٍد س��واء، وبالتالي فإن مش��روعي القان��ون تدخال في 
تحدي��د مدة العق��د مع األجنبي بتحديدها بس��نتين، في 
حين قد تك��ون الحاج��ة لتوظيف غير البحرين��ي أقل من 

هذه المدة، كما اش��ترط مش��روعا القانون أال يشغل غير 
البحرينيين الوظائف الت��ي تتطلَّب مؤهاًل أكاديميا أدنى 
م��ن البكالوري��وس، غافال ع��ن أن هناك بع��ض المهن 
الفنية -كالبستنة مثال- تتطلب مؤهال أكاديميا أقل من 
البكالوريوس مما يعني ع��دم إمكانية تلبية االحتياجات 
لش��غل مختلف الوظائف والمهن الت��ي ال تتطلب مؤهال 

أكاديم�يا.
وبي��ن مجل��س التعليم العالي أن فص��ل مجلس التعليم 
العال��ي عن وزارة التربي��ة والتعليم، بغي��ة التركيز على 
التعلي��م العالي ف��ي مملكة البحرين، فجميع الدراس��ات 
العلي��ا م��ن الدبل��وم لغاي��ة الدكت��وراه تخض��ع لرقابة 
المجلس، حيث يعمل المجلس بالتعاون مع جهاز الخدمة 
المدنية على إص��دار الهيكل التنظيم��ي للمجلس بحيث 
يمكنه من أداء عمله بش��كل كامل، ويعكف على دراس��ة 
احتياجات س��وق العم��ل ومراقبة التخصص��ات العلمية 
من خ��الل عمل موازن��ة بين العم��ل والتعلي��م العالي، 
بحيث يتم توجيه الجامعات إلى الحاجات الفعلية للسوق 
المحلي��ة الحكومي��ة والخاصة بفت��ح تخصصات مطلوبة 
وغلق بع��ض التخصصات غير المطلوب��ة أو خفض عدد 

المقاعد فيها.
ف��ي حين أكد المجل��س أهمية التوجه نح��و التخصصات 
المرنة، بمعنى أن يطور الموظف من نفس��ه ويكتس��ب 
خبرات ومهارات جدي��دة خارج نطاق تخصصه األكاديمي 
مما يمكنه من أداء الكثير من المهام، وفي حال عدم توفر 
التخصص��ات في الجامع��ات المحلية والخاص��ة الداخلية 
فس��يكون الحل هو االبتعاث للخارج لنيل الش��هادات في 

التخصصات النادرة والمرغوبة في السوق المحلية.
أما وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
فأك��دت أن التوج��ه العام ل��دى س��ائر وزارات الدولة هو 
توظيف البحريني، وخاصة ال��وزارات الخدمية التي تطمح 
لالس��تقرار والذي ال يتحقق مع األجنب��ي الذي مهما كان 
لدي��ه من خبرات إال أنه ال يتميز بالديمومة؛ لذا تس��عى 
دائما لتوظيف البحرينيين بمعاونة جهاز الخدمة المدنية 
ال��ذي وض��ع ضوابط وقيودا ف��ي لوائحه تف��ي بالغرض 

المرجو من مشروعي القانون.
وأكدت الوزارة التزامها بخطة البحرنة حيث قطعت شوطا 
كبيًرا في هذا المجال، فالكثير من البلديات يشغلها كادر 
بحرين��ي بالكامل، فهن��اك بعض التخصص��ات الدقيقة 
التي تتطل��ب توظيف غير البحرينيين نظ��ًرا لعدم وجود 
مواطنين لش��غل تلك الوظائف، كعدم توافر متخصصين 
في ش��ؤون الخيل، أو لوجود شح في الكوادر البحرينية في 
بع��ض التخصص��ات كاألطباء البيطريي��ن، وهذا يتطلب 
إعادة النظر في توفير العناصر الجاذبة لهذه التخصصات 
والعمل في القطاعات التي ال تالقي قبوال من المواطنين.

وأش��ارت إلى أن ش��ؤون األش��غال تتولى إنش��اء مشاريع 
للبنى التحتية بكلفة مالي��ة عالية تحتاج إلى تخصصات 
دقيقة كمهندسي الجس��ور الذي يعتبر تخصصا تحتاجه 
مملكة البحرين، في حين تتميز بعض الوظائف بطبيعة 
خاص��ة كوظيف��ة »مستش��ار تخطي��ط« والت��ي تتطلب 
خبرات متراكمة لدى الشخص ذاته؛ لذا تعمد الوزارة إلى 
تجديد العقود وفق مبررات مقنعة. إضافة إلى »مّس��احي 
الكمي��ات« وه��و تخصص ن��ادر ودقي��ق تحتاج��ه وزارة 
اإلس��كان ووزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي على وجه الخصوص، وهي وظيفة ذات طبيعة 
خاصة حساسة، وتحتاج إلى دقة ومهارة عاليتين، فمّساح 
الكميات مس��ؤول عن تحديد تكلفة المشروع التقديرية 
التي ستبنى عليها ميزانية المشروع، لذا ينبغي أن يكون 

مّساح الكميات دقيقا في حساباته من جميع النواحي. 

100 ألف دينار للطبيب الواحد لنيل أعلى الشهادات الطبية

23 ألف مواطن تم تعيينهم ضمن مشروع »الوطني للتوظيف«

 »خدمات الشورى« ترفض تأمين
 المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية

مريم بوجيري «

رفض��ت لجنة الخدم��ات بمجلس الش��ورى اقتراحًا 
بقان��ون للتأمي��ن م��ن المس��ؤولية المدنية عن 

األخطاء الطبية.
وبررت اللجنة رفضها للقانون المقترح، أنه متحقق 
عل��ى أرض الواق��ع بالنس��بة للتأمين ع��ن أخطاء 
المهن��ة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية 
أو التمريضي��ة العامل��ة في المؤسس��ات الصحية 
الخاصة، واعتبرت أن تغطية موضوع التأمين عن 
أخط��اء المهن��ة أو أخطاء أي م��ن الطواقم الطبية 
أو الفني��ة أو التمريضية العاملة في المؤسس��ات 
الصحي��ة الخاص��ة، مرتبٌط ارتباط��ا وثيقا بقانون 
الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم )23( لس��نة 
2018 وال��ذي تضمن في المادة )2( منه اإلش��ارة 
إلى تطبيق نظام الضمان الصحي على مراحل وْفقًا 
ِلما يص��در به قرار م��ن مجلس ال��وزراء، بناًء على 

اقتراح من المجلس األعلى للصحة.
 وق��د صدر الق��رار رقم )43( لس��نة 2019 بتحديد 
المستش��فيات ومراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولية 
التي يسري عليها قانون الضمان الصحي، واقتصر 
على المستش��فيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولية والتي ت��م بيانها ضمن 
مرفق��ات الق��رار المذك��ور، كم��ا ورد على لس��ان 
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدم��ات الصحي��ة )ممثلة ع��ن المجلس األعلى 
للصح��ة ووزارة الصح��ة( أمام اللجنة ب��أن تفعيل 
الم��ادة )16( م��ن خ��الل تحديد المجل��س األعلى 
للصحة أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة 
ت��م إرجاؤه لحي��ن تطبيق نظام الضم��ان الصحي 
خوفا م��ن ارتف��اع تكلف��ة التأمي��ن الصحي على 

الطواقم الطبية.
وأش��ارت اللجنة أن من ش��أن االقت��راح بقانون أن 
يجع��ل مس��مى المرس��وم بقانون رقم )7( لس��نة 
1989 بش��أن مزاول��ة مهنة الطب البش��ري وطب 
األس��نان ال يتناس��ب مع موضوعاته وأضيق نطاقا 
منها، وس��وف ل��ن يقتص��ر نطاق ذلك المرس��وم 
بقان��ون وفق��ا لالقتراح بقانون عل��ى مهنة الطب 
البش��ري وط��ب األس��نان وإنما سيتس��ع ليش��مل 
موضوع��ات تنتم��ي إلى قوانين أخ��رى نافذة، إلى 
جانب أن هناك مش��روع قانون بش��أن المسؤولية 
الطبية أم��ام لجنة الخدمات بمجلس النواب يعالج 
مس��ألة التأمين ضد المسؤولية عن الخطأ الطبي 
في المواد )24-26( منه، وهناك مس��ودة مشروع 
قانون تعالج هذه المس��ألة ويشمل تعديل الكثير 

من المواد التي تصب في مجال المهنة.
وأوضح��ت أن االقتراح بقانون افتقر إلى االس��تناد 
على دراس��ات متعلقة باألث��ر االقتصادي والمالي 
عل��ى القطاع��ات المختلفة ومنها قطاع ش��ركات 
التأمين وقطاع المهن الطبية والصحية المعاونة.



كش��ف استش��اري الجراح��ة العام��ة 
والس��منة  المناظي��ر  وجراح��ة 
بمستش��فى المل��ك حم��د الجامعي، 
الدكت��ور عبدالمنعم أبو الس��ل، عن 
»تدشين تقنية جديدة لعالج أمراض 
الس��منة والبدانة، بعد تنظيم ورشة 
عم��ل لجراحة الس��منة تمت إقامتها 
في المستش��فى باس��تضافة الجراح 

الفرنسي نويل باتريك«.
خاص��ة  تصريح��ات  ف��ي  وأض��اف 
ل�»الوط��ن« أن »مستش��فى المل��ك 
حمد الجامعي قام باستضافة الجراح 
الفرنسي الدكتور نويل باتريك إلقامة 
ورش��ة عمل جراحة السمنة والبدانة، 
وعل��ى إثره قد تم إجراء ثالث عمليات 
جراحي��ة لعالج الس��منة والبدانة قام 
بها الطبي��ب الزائ��ر ود. عبدالمنعم 
أبو الس��ل لحاالت مرضية تعاني من 
السمنة قاموا فيها باستخدام التقنية 
الجديدة، وقد خرج المرضى في اليوم 
التال��ي بع��د إج��راء العملي��ة بصحة 
تام��ة م��ن دون أي مضاعف��ات، وقد 
أظهرت المتابعة بعد األس��بوع األول 
م��ن الجراحة فقدان أرب��ع إلى خمس 
كيلوجرام��ات ل��كل حالة، كم��ا قدم 
الجراح الفرنس��ي خالل ورش��ة العمل 
محاضرة توضيحية لفوائد اس��تخدام 
التقني��ة الجديدة عند إج��راء عمليات 

السمنة والبدانة«.
وأش��ار أبو السل إلى أن »هذه التقنية 
ه��ي أح��د الخي��ارات المتاح��ة لعالج 
الجس��م  لكت��ل  المرضي��ة  الس��منة 
الت��ي تتراوح بي��ن 30 و45 من خالل 
اس��تخدام المنظ��ار الجراح��ي عب��ر 4 

 »Clip« فتحات صغيرة ووضع مشبك
عل��ى المع��دة بش��كل طول��ي م��ن 
دون ق��ص للمعدة أو فص��ل األوعية 
الدموي��ة المغذية له��ا«، منوها إلى 
أنه »ال تت��م إزالة أي جزء من المعدة 
وتبق��ى عملي��ة الهض��م س��ليمة«، 
مش��يرًا إلى أن��ه تش��به عملية قص 
المعدة »التكميم« ولكن باس��تخدام 
تقنية جديدة، »CLIP« وبمضاعفات 

أقل.
الورش��ة  ه��ذه  »خ��الل  إن��ه  وق��ال 
ت��م ع��رض الدراس��ات الت��ي أجريت 
للمرضى لمثل ه��ذه العملية وكانت 
نتائجها مش��جعة ج��دًا، ومن أهمها 
أن المريض يفق��د بعد العملية نحو 
60% إل��ى 66% من وزن��ه الزائد كحد 
متوسط خالل السنة األولى«، موضحًا 
أن »هذه التقنية ال تسبب االرتجاع، أو 
الغثيان، أو القيء، إلى جانب أن نسبة 

التسرب تكاد تكون منعدمة«.
وذكر أن »نس��بة االرتج��اع الحامضي 
ف��ي ه��ذه العملي��ة أق��ل بكثير من 
التكمي��م، ويت��م اللج��وء إل��ى ه��ذه 
الجراحة عندما تكون كتلة الجسم ما 
بين 30 إلى 45 وخاصة عند المرضى 
اليافعي��ن أو كب��ار الس��ن الذي��ن ال 
يتحلمون جراحات الس��منة التقليدية 
وبعض الحاالت المرضية مثل مرضى 
 ،»Crohn’s Disease« الكرون��ز 
ومم��ن يعان��ون من نق��ص المناعة 

المترافقة مع السمنة«.
وأوضح د. أبو السل أن »هذه العملية 
قيد التسجيل في هيئة الغذاء والدواء 
األمريكية FDA إل��ى اآلن، وتم إجراء 

نحو أكثر من  500 حالة على مستوى 
العالم، وس��وف تضاف هذه العملية 
إلى بقية العمليات الجراحية التي يتم 
إجراؤها لعالج الس��منة واالس��تقالب 
في مستش��فى الملك حمد الجامعي 
كأح��د الخي��ارات المتاح��ة إلى جانب 

جراحات السمنة التقليدية كالتكميم 
وتحويل المسار، إلخ«.

ونوه إلى أن »قسم جراحة البدانة في 
مستشفى الملك حمد الجامعي حاصل 
على شهادة االعتماد الدولي لجراحة 
الس��منة والعملي��ات االس��تقالبية«، 

الفت��ًا إل��ى أن »المستش��فى يعم��ل 
ضمن خطة موضوعة بالتنس��يق مع 
الجه��ات المعنية الس��تقدام األطباء 
واالستش��اريين الزائرين ذوي الخبرة 
والكف��اءة ف��ي مختل��ف التخصصات 

مم��ا يضم��ن االس��تفادة القص��وى 
م��ن خبراته��م، بم��ا يحق��ق الهدف 
الرئي��س للمملك��ة وه��و اس��تدامة 
تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة 

ممكنة«.
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التهاب الغدد النكافية: من األمراض الفيروس��ية التي تصيب الغدد النكافية، إذ تعد الغدد النكافية من الغدد اللعابية الواقعة خلف الخدين بين الفك واألذن والمس��ؤولة عن إفراز اللعاب في الفم. ومن أبرز أعراضها حدوث انتفاخ كبير في 
تلك الغدد مع ظهور ألم مزعج، باإلضافة إلى صعوبة البلع والكالم. ومن أهم أسباب التهاب الغدد النكافية هي اإلصابة بفيروس يسمى النكاف، والذي يمكن أن ينتقل بسهولة كبيرة من شخص إلى آخر عن طريق اللعاب أو النفس أو إفرازات 
األن��ف. ويمتل��ك الفي��روس فترة حضانة طويلة قد تصل إلى ثالثة أس��ابيع من تاريخ العدوى من دون أعراض، لذلك ينبغي االلتزام بأخذ اللقاح الروتيني وعدم إهمال��ه. وينبغي على األطفال أخذ الحيطة والحذر حتى ال يصابوا بذلك الفيروس، 

نظًرا لكونهم من أعلى الفئات إصابة بفيروس النكاف.

معلومة في كبسولة

المريض يتخلص من 60 إلى 66٪ من وزنه 
الزائد في السنة األولى من الجراحة

المريض ال يعاني من أية مضاعفات مثل 
االرتجاع أو الغثيان أو القيء بعد الجراحة

الجراحة الجديدة أحد الخيارات المتاحة 
لعالج السمنة في »حمد الجامعي«

  إجراء أكثر من 500 عملية جراحية 
بالتقنية الجديدة على مستوى العالم
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إجراء الجراحة لمن تراوح كتلة جسمه بين 30 إلى 45

 أبو السل: تقنية جديدة 
لعالج السمنة والبدانة في »حمد الجامعي«

استشاري الجراحة العامة والمناظير والسمنة أثناء إجراء العملية 

د. عبدالمنعم أبو السل

رسم توضيحي لمراحل العملية الجراحية بالتقنية الحديثة

رفع األجسام الثقيلة وتضخم البروستاتا والتدخين أبرز أسباب اإلصابة

البرناوي: جراحة المنظار الحل األمثل لعالج الفتاق
العام��ة  الجراح��ة  استش��اري  أك��د 
ف��ي  والس��منة  المناظي��ر  وجراح��ة 
 مستش��فى »روي�������ال بح����ري��ن«، 
الدكتور حسين البرناوي، أن »جراحة 
المنظ��ار ه��ي الحل الوحي��د واألمثل 
واألقل ألمًا واألسرع في الشفاء، لعالج 
الفتاق«، مشيرًا إلى أن »رفع األجسام 
المزمن، وتضخم  الثقيلة، واإلمساك 
المزم��ن،  والس��عال  البروس��تاتا، 
والس��منة المفرط��ة، والتدخين، من 

أبرز أسباب اإلصابة بالمرض«.
»الفت��اق  أن  البرن��اوي  د.  وأض��اف 
يتكون نتيجه لوجود فتحة أو فتحات 
في الج��دار العضلي األمامي لتجويف 
البطن مم��ا يؤدي إلى إمكانية خروج 
جزء من األمع��اء أو محتويات البطن 
من خالل ه��ذه المنطق��ة الضعيفة 

فيظهر على شكل نتوء أو تورم«.
وتحدث عن أنواع الفتاق، موضحًا أنه 
»يش��مل 5 أنواع هي، الفتاق األربي، 

والفتاق الس��ري، والفت��اق الجراحي، 
والفت��اق  الحاج��ز،  الحج��اب  وفت��اق 

الفخذي«.
وقال إن »الفت��ق األربي، يحدث حين 
تندف��ع األمع��اء ف��ي الجزء الس��فلي 
من ج��دار البطن عبر القن��اة األربية 

ويكون هذا النوع األكثر ش��يوعا عند 
الرج��ال، بينما الفتق الس��ري، يكون 
في منتصف البط��ن حيث يكون على 
ش��كل انتف��اخ أو نتوء في الس��رة أو 
حولها، في حي��ن أن الفتق الجراحي، 
وه��و الفتق ال��ذي يحدث ف��ي مكان 
ج��رح عملية س��ابقة وتزداد نس��بة 
حدوث��ه إذا م��ا عان��ى المريض من 
الته��اب الج��رح، فيما فت��ق الحجاب 
الحاجز عبارة ع��ن ضعف في الحجاب 

الحاج��ز، مم��ا يؤدي إلى وج��ود فراغ 
يس��مح بصع��ود ج��زء م��ن المعدة 
إل��ى التجوي��ف الصدري مم��ا يعطي 
المريض إحساسا بالحرقة والثقل مع 
صعوبة ف��ي التنفس أحيان��ا، وأخيرًا 
الفتاق الفخدي، وهو أكثر شيوعا عند 
النس��اء حيث يكون على شكل انتفاخ 
ف��ي منطقة أعل��ى الفخ��د«. وتطرق 
استش��اري الجراحة العام��ة وجراحة 
المناظي��ر والس��منة في مستش��فى 

»رويال بحرين«، إلى أس��باب اإلصابة 
بالم��رض، مش��يرًا إل��ى أن »هن��اك 
ع��دة أس��باب مجتمع��ة أومنف��ردة، 
م��ن أهمها، وج��ود عي��ب خلقي في 
جدار البط��ن أو الحج��اب الحاجز مما 
يؤدي إل��ى ضعف األنس��جة في تلك 
المنطقة، وأي سبب يؤدي إلى ارتجاع 
الضغط داخل تجويف البطن ومنها، 
رفع األجس��ام الثقيلة، حيث يتس��بب 
في شد وضغط الجسم ودفع الحجاب 
الحاجز لألس��فل مما يسبب زيادة في 
ضغط البطن، واإلمس��اك المزمن أو 
تضخم البروستاتا، والسعال المزمن 

والسمنة المفرطة والتدخين«.
 وفي م��ا يتعل��ق باألع��راض، أوضح 
د. البرن��اوي أن »األع��راض تتضمن 
ع��ادة وج��ود انتف��اخ أو ب��روز ف��ي 
المنطقة المصابة ال��ذي يكون أكثر 
وضوحا عند الوق��وف وبذل المجهود 
باإلضاف��ة إلى االنحناء أو الس��عال أو 

رفع األش��ياء الثقيلة وربما يتحسن أو 
يختفي عند االستلقاء والنوم، وأحيانا 
يصاحب��ه اإلحس��اس بالحرقة وعدم 
الراح��ة مع اضطرابات في البطن. أما 
في حالة فتاق الحجاب الحاجز فأشهر 
األعراض االرتجاع والحموضة مع ألم 

في الصدر وصعوبة البلع«.
وذك��ر د. البرن��اوي أن »الجراحة هي 
الح��ل الوحي��د واألمث��ل خصوصا في 
الحاالت التي تعاني من آالم ش��ديدة 
أو زيادة ف��ي حجم الفتاق، ومع وجود 
التقدم الجراحي فجراحة المنظار هي 
الح��ل األمث��ل حيث م��ن خاللها يتم 
إح��داث ثقب صغير وإدخ��ال المنظار 
وإص��الح الفتاق م��ع تثبيت ش��بكة، 
وهذه التقنية تكون أقل ألما وأس��رع 
ف��ي الش��فاء مم��ا يعط��ي المريض 
فرص��ة المغادرة في نف��س اليوم أو 
الذي يليه ومزاول��ة حياته الطبيعية 

خالل أسابيع«.

د. حسين البرناوي

الفتاق أكثر األمراض الجراحية شيوعًا

 االرتجاع والحموضة وألم 
الصدر وصعوبة البلع أبرز األعراض

 المرض يصيب الجنسين 
في مراحل عمرية مختلفة منذ الوالدة
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أكـــد عدد مـــن الوزراء وكبار المســـؤولين 
االصطناعـــي  القمـــر  إطـــاق  نجـــاح  أن 
البحرينـــي )ضـــوء 1( بالشـــراكة مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة يعد 
إنجـــازا علميـــا ويعـــد مبعث فخـــر ألبناء 
الوطـــن ودليـــا علـــى مـــا وصلـــت إليـــه 
مملكـــة البحرين من مســـتوى متقدم في 

المجاالت العلمية. 
وشـــددوا في تصريحات هنـــأوا فيها بهذه 
المناســـبة، عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة وولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، علـــى أن هذا اإلنجـــاز الوطني 
يأتـــي تجســـيًدا لرؤيـــة صاحـــب الجالـــة 
الملـــك، في تعزيـــز مكانة مملكـــة البحرين 
علـــى الخارطة الدوليـــة، الفًتين إلى الدور 
الكبير لصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء في دعـــم الكوادر 
الوطنيـــة؛ لتحقيـــق مزيٍد من المكتســـبات 

واإلنجازات.

آفاق رحبة

للشـــؤون  الملـــك  وقـــال مستشـــار جالـــة 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بن 
محمد آل خليفة إن هذا اإلنجاز التاريخي 
الكبيـــر يمثـــل ترجمـــة لـــرؤى وتوجيهـــات 
جالة الملك بالتمكن في علوم المســـتقبل 
والفضاء تعزيًزا لمســـيرة التنمية والتقدم 
بمملكـــة البحريـــن، ودفًعـــا لتلك المســـيرة 

آلفاق رحبة على المستويات كافة.
وأضاف أن هـــذا اإلنجاز يؤكد ما تزخر به 
مملكة البحرين من كفاءات وطنية تمتلك 
مـــن القـــدرات واإلمكانـــات والمهـــارات ما 
يمكنها مـــن تحقيق المزيد مـــن المنجزات 
والنجاحـــات فـــي المجاالت كافة، مشـــيًدا 
بدعـــم واهتمـــام ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء الدائمين؛ لتعزيـــز مكانة 
مملكة البحريـــن على الصعيدين اإلقليمي 
والدولـــي وفـــي جميع المجاالت والســـيما 
المســـتقبل ودعـــم ســـموه للخطـــة  علـــوم 
اإلســـتراتيجية الجديـــدة لعلـــوم الفضـــاء؛ 
كونهـــا ركيـــزة مهمة لدعم مســـيرة التنمية 

والنماء بمملكة البحرين.
كمـــا هّنـــأ الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد، ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بهذا اإلنجاز الكبير، مشيًدا 
بدعم واهتمام ســـموه الكبيرين بالشـــباب 
البحريني وما ينجزه ســـموه من مبادرات 
مبتكرة وخطط رفيعة لارتقاء بمعارفهم 
ومهاراتهـــم فـــي مختلف العلوم والســـيما 

علوم الفضاء والعلوم الحديثة.

أسمى التهاني

كمـــا رفـــع وزيـــر المواصـــات واالتصاالت 
رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء كمال أحمد، أســـمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وإلـــى مستشـــار األمـــن 
الوطني قائد الحرس الملكي األمين العام 
لمجلس الدفاع األعلى ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بنجـــاح إطـــاق أول 
قمر اصطناعي بحريني مشـــترك مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة باسم 

“ضوء 1”.

التطلع للمستقبل

مـــن جانبـــه، قال وزيـــر المتابعـــة بالديوان 
الملكـــي الشـــيخ أحمـــد بـــن عطيـــة هللا آل 
خليفـــة أن هـــذا اإلنجاز المشـــرف يجســـد 
ملؤهـــا  بعيـــن  المســـتقبل  نحـــو  التطلـــع 
هـــذا  أبنـــاء  بقـــدرة  والثقـــة  اإليجابيـــة 
الوطـــن وشـــبابه على تحقيـــق رؤى جالة 
الملـــك المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، بدعم 
ومســـاندة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، منوها في 
هـــذا الصـــدد بجهـــود ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، في تحقيـــق اإلنجاز 
العلمي المشـــرف لمملكـــة البحرين بعزيمة 
وإصـــرار؛ لتعزيـــز قـــدرة ومكانـــة المملكـــة 
فـــي المجاالت العلمية والبحثية المختلفة 
التي تزخر بها علوم الفضاء، سائاً المولى 
القديـــر أن يحفظ مملكة البحرين لتحقيق 
المزيد من االنجازات بقيادة جالة الملك.

نقلة ريادية

كمـــا أعرب رئيس المجلس األعلى للصحة 
رئيـــس الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس 
طبيـــب  الفريـــق  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
عـــن بالـــغ التقديـــر واالعتزاز لعاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة بتفضـــل جالـــة الملـــك بإصدار 
أمره الســـامي بمنح “وســـام األمير سلمان 
بن حمد لاستحقاق الطبي”، ولولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
لتفضل سموه بتسليم وسام األمير سلمان 
لاســـتحقاق الطبي لعدد من العاملين في 
الصفـــوف األماميـــة مـــن الكـــوادر الطبيـــة 
وقـــوة دفـــاع البحريـــن، ووزارة الداخلية، 

والجهات المساندة.
الملـــك،  جالـــة  ورعايـــة  اهتمـــام  وثمـــن 
مـــن  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  بالعامليـــن 
الكوادر الوطنية للتصدي لجائحة فيروس 
كورونـــا، واللفتـــة الكريمـــة التـــي جســـدت 
مدى حرص واهتمام جالته الدائم بأبناء 
الوطن من العاملين في الصفوف األمامية 
مـــن الكوادر الطبية وقـــوة دفاع البحرين، 

ووزارة الداخلية، والجهات المساندة.
قيـــادة جالـــة  إّن  الشـــيخ محمـــد  وقـــال 
الملـــك الحكيمة، ومتابعة صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
المســـتمرة كانـــت ركيـــزة المضـــي بثبـــات 
في تنفيذ الخطط التـــي ُوضعت لمختلف 
مســـارات التعامـــل مـــع فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-( والحـــد مـــن تداعياته، حتى 
أصبحـــت مملكـــة البحريـــن مثـــاال يحتذى 
بـــه في التعامل مـــع الجائحة على الصعيد 

الدولي.
وأضـــاف أن صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة كان على الدوام 
ملهمًا ومســـاندًا للكوادر الطبية والصفوف 
األمامية وجميع الجهات المساندة وكانوا 
يـــرون فـــي ســـموه القـــدوة فـــي المبـــادرة 

والعطـــاء والســـعي الحثيـــث فـــي مختلف 
الظـــروف خـــال فتـــرة مواجهـــة الجائحة 
مما حذا بمنظمـــة الصحة العالمية الدعوة 

لتوثيق تجربة البحرين المتميزة.
إلـــى ذلـــك، جـــدد الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
حـــرص  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
أعضـــاء الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيروس كورونا وكافة الجهات المســـاندة 
علـــى مواصلـــة الجهـــود للتعامل مـــع كافة 
العزيمـــة والمســـؤولية  بـــذات  التحديـــات 
العاليـــة التي تتحلى بها الكـــوادر الوطنية 
والتعامـــل مع المســـتجدات بحذر وحرص 
صعيـــد  علـــى  تحقـــق  مـــا  علـــى  والبنـــاء 
حفـــظ صحـــة وســـامة جميـــع المواطنين 
بالتوجيهـــات  واالسترشـــاد  والمقيميـــن 
الكريمـــة لصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة التي تفضل بها 
خـــال التكريـــم الـــذي حظيت بـــه الكوادر 

الطبية. 

تفاني البحرينيين

الطاقـــة  رئيـــس هيئـــة  قـــال  مـــن جانبـــه، 
المســـتدامة عبدالحســـين ميـــرزا إن هـــذا 
االنجـــاز يعد ترجمة مشـــرفة لتفاني أبناء 
الوطـــن فـــي العطـــاء والعزيمـــة واإلصرار 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  التميـــز  علـــى 
الحيويـــة حذوًا بالقيـــادة الحكيمة حفظها 
هللا ورعاهـــا وعماً بالـــرؤى التنموية التي 
وضعتهـــا رفعـــًة بالمملكة، كمـــا يعد إضافة 
مهمـــة لإلنجازات العديـــدة المتوالية التي 

حققتها مملكة البحرين.
ونوه إلى ما يشـــكله هـــذا اإلنجاز من فخر 
واعتزاز لما يمثله في مضمونه من ترجمة 
لوحدة المصيـــر واألواصر التاريخية التي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن بدولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، مؤكـــدا دعم 
هيئة الطاقة المســـتدامة والتزامها بتعزيز 
الوطنيـــة  الهيئـــة  مـــع  المشـــترك  التعـــاون 
لعلـــوم الفضـــاء، بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق 
األهداف المشتركة التي تصب في مصب 
المصلحة الوطنية وبذل المزيد من الجهد 
إلـــى أفضـــل  بالمملكـــة  والعمـــل لارتقـــاء 
التميـــز والتطويـــر فـــي مختلـــف  مراتـــب 

المجاالت.

مساندة الطاقات

وأكد نائب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 

خليفـــة أن هذا اإلنجاز الكبير يأتي ترجمة 
لرؤية جالة الملك، ويمثل تعزيزًا لمسيرة 
المكتســـبات الحضاريـــة لمملكـــة البحرين 

في العهد الزاهر لجالته.
وأشـــار إلـــى الدعـــم الـــذي يوليـــه صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
مـــن خال تهيئـــة البيئة المثاليـــة لتحقيق 
المنجزات العلمية التي تســـاهم في وضع 
البحريـــن في مصاف الدول المتقدمة، من 
خال مساندة الطاقات الشبابية الوطنية.
كما هنأ الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد الحـــرس 
الدفـــاع  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  الملكـــي 
األعلـــى  ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة، بهـــذا اإلنجـــاز العلمـــي والوطنـــي 
المميـــز، مشـــيدًا بـــدور ســـموه فـــي دعـــم 
الشـــباب البحريني المبدع والمساهمة في 

تحقيق طموحاته.

مواهب طالبية

وعلـــى الصعيـــد ذاتـــه، أكـــد وزيـــر التربية 
والتعليم ماجد النعيمي أن اإلنجاز العلمي 
التـــي  اإلنجـــازات  سلســـلة  إلـــى  يضـــاف 
تحققـــت فـــي العهد الزاهـــر لعاهـــل الباد، 
مشـــيدًا بالتعاون الدائم مع دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة فـــي المجاالت 
كافة، والذي ينطلق من العاقات األخوية 
الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، 
التربيـــة  وزارة  حـــرص  إلـــى  ومشـــيرًا 
والتعليـــم على االهتمام بعلوم الفضاء من 
خال المناهج الدراســـية، ودعم المواهب 
الطابيـــة فـــي هـــذا المجـــال عبـــر تنظيـــم 
الورش التدريبية والمحاضرات من خال 
مركـــز رعاية الطلبة الموهوبين بالتنســـيق 
مع الهيئة الوطنيـــة لعلوم الفضاء، مجددًا 
تهنئتـــه بهـــذا اإلنجـــاز الـــذي يعـــزز مكانـــة 
مملكـــة البحريـــن بيـــن الـــدول فـــي مجال 

الفضاء وعلوم المستقبل.

التنمية الشاملة

وشـــدد رئيـــس ديوان ولي العهد الشـــيخ 
ســـلمان بـــن أحمد بـــن ســـلمان آل خليفة 
يأتـــي  الوطنـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  أن  علـــى 
تجســـيًدا لرؤيـــة صاحب الجالـــة الملك 
فـــي تعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحرين على 
الخارطـــة الدوليـــة فـــي كافـــة المجاالت، 
ومنهـــا الجهـــود المعنيـــة بمجـــال الفضاء 

والتـــي تســـعى المملكة لترســـيخ موقعها 
فـــي  المتقدمـــة  الـــدول  مصـــاف  ضمـــن 
أهـــداف  يحقـــق  بمـــا  الفضـــاء  مجـــال 
التنمية الشـــاملة، الفًتا إلـــى الدور الكبير 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
رئيس مجلس الـــوزراء في دعم الكوادر 
الوطنية؛ لتحقيق مزيٍد من المكتســـبات 

واإلنجازات.
كمـــا أشـــاد بـــدور ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة في دعم الطاقات الشابة 
ودعم جهودهم في مجال علوم الفضاء.

دعم االستكشافات

 كما رفع المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلـــس األعلى للبيئة 
آيـــات التهانـــي  بـــن دينـــه أســـمى  محمـــد 
والتبريـــكات إلـــى صاحـــب الجالـــة الملك 
وإلـــى صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وإلـــى مستشـــار 
الملكـــي  الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي  األمـــن 
األمين العـــام لمجلس الدفاع األعلى، بهذا 
اإلنجـــاز العلمـــي الـــذي يحقـــق رؤى جالة 
الملـــك فـــي دعـــم االستكشـــافات وعلـــوم 
الفضاء واستشراف المســـتقبل، وامتدادًا 
فاعاً للمســـيرة التنموية الشـــاملة لمملكة 

البحرين بقيادة جالته.
وعبـــر المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ 
عن بالغ ســـروره بهذا اإلنجـــاز الكبير الذي 
الجميـــع  لـــدى  واالعتـــزاز  بالفخـــر  يبعـــث 
ويرســـخ العاقـــة الوطيـــدة بيـــن مملكـــة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، مشـــيدا بالكـــوادر الوطنية التي 
عملـــت بهمة عالية برئاســـة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء؛ وذلك 
مـــن أجـــل إضافة هـــذا النجـــاح الكبير إلى 
رصيد مملكـــة البحرين، داعيـــا المولى عز 
وجـــل المزيد من التوفيق والســـداد تحت 
ظـــل عاهل البـــاد ودعـــم صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

إنجاز تاريخي

كذلـــك، رفـــع رئيـــس مجلـــس المناقصـــات 
والمزايـــدات الشـــيخ نايـــف بـــن خالـــد آل 
خليفة أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى صاحب الجالة الملـــك وإلى صاحب 
السمو الملكي ولي العهد وإلى سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، بهـــذا اإلنجاز 
العلمـــي الريادي والتاريخي، مشـــيدًا بدور 

ســـموه في دعـــم الطاقـــات الشـــابة ودعم 
جهودهم في مجال علوم الفضاء.

وقـــال إن هذا اإلنجاز العلمـــي يضاف إلى 
سلســـلة اإلنجـــازات التـــي حققهـــا مملكـــة 
البحريـــن في مختلـــف القطاعات في ظل 
العهـــد الزاهر لعاهل البـــاد المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه، وبفضـــل توجيهـــات صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
ومتابعـــة  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  الـــوزراء 
حثيثـــة مـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة، داعيـــًا المولـــى عـــز وجـــل أن 
يديـــم علـــى مملكـــة البحريـــن بالمزيد من 
الرقـــي والتطـــور واالزدهـــار، وأن تتحقـــق 
اإلنجـــازات تلو اإلنجـــازات؛ من أجل رفعة 
راية مملكتنا الغالية في مختلف الميادين.

مستوى رفيع

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
آل  خليفـــة  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  العقـــاري 
خليفـــة إن اإلنجـــاز العالمي جـــاء ليعكس 
النهـــج الحكيم والرؤية الســـديدة الداعمة 
مـــن صاحـــب الجالـــة لمختلـــف المجاالت 
العلميـــة، ومنهـــا علـــوم الفضـــاء لتتواصل 
مســـيرة العطـــاء والنمـــاء، والـــذي بلورتـــه 
دعـــم صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء التي مكنت مملكة 
البحريـــن أن تتبـــوأ المســـتوى الرفيع على 
الصعيدين اإلقليمي والعالمي، وبفضل من 
هللا ثم جهود مستشار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الوطنـــي األميـــن العـــام لمجلـــس 
الدفاع األعلى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة عبـــر إنجازاتـــه المحققـــة لرؤى 
جالـــة الملـــك الثاقبـــة وتطلعات الشـــباب 

البحريني في مختلف المجاالت. 
وأكـــد أن هـــذا اإلنجـــاز العلمـــي يعد مبعث 
فخر ألبناء الوطـــن ودليا على ما وصلت 
إليـــه مملكـــة البحرين من مســـتوى متقدم 
فـــي المجاالت العلميـــة، وامتاك الخبرات 
واإلمكانات، مما يعكس ما توليه الحكومة 
برئاســـة ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء من اهتمـــام بالشـــباب البحريني، 
وجهود ســـمو مستشار األمن القومي قائد 
الحـــرس الوطنـــي األميـــن العـــام لمجلـــس 
الدفاع األعلى المشـــهودة ودعمه المستمر 
للشـــباب البحرينـــي الطمـــوح والـــذي أثمر 
في تحقيق هذا اإلنجاز الوطني المشـــرف 
لتتبـــوأ مملكتنـــا الغاليـــة صـــدر الصفـــوف، 

بفضل دعم قيادة جالة الملك.

“ضوء 1” نقلة ريادية في تعزيز قدرات البحرين في علوم الفضاء
وزراء ومسؤولون: اإلنجاز ثمرة اهتمام جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بالكوادر الوطنية

الشيخ محمد بن خليفة

عبدالحسين ميرزا

الشيخ نايف بن خالد

الشيخ أحمد بن عطية الله

الشيخ سلمان بن أحمد

كمال أحمد ماجد النعيميالشيخ خالد بن أحمد

الشيخ دعيج بن سلمان

محرر الشؤون المحلية

البحريـــن  جامعـــة  رئيـــس  قـــام 
للتكنولوجيا حسن الما بتهنئة وتكريم 
الطالبـــة فاطمـــة مـــراد والتـــي تـــدرس 
بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات 
اإلداريـــة بالجامعة، حيث قدم لها درعا 
للفصـــول  دراســـية  ومنحـــة  تقديريـــا 
الوطنـــي  إلنجازهـــا  تقديـــرًا  المتبقيـــة 
لحصولهـــا على جائـــزة التميز للحكومة 
اإللكترونيـــة 2021 في مملكة البحرين 
بعـــد فوزها علـــى المرشـــحين اآلخرين 
ونيلهـــا المركـــز األول بأفضـــل مقتـــرح 
إلكترونـــي وتكريمهـــا من نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، رئيس اللجنـــة العليا 
لتقنيـــة المعلومـــات واالتصاالت  ســـمو 

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
وصرحـــت الطالبـــة فاطمـــة مـــراد بـــأن 
اقتراحهـــم الفائـــز تحـــت اســـم “نظـــام 
بوليفـــارد 360°” مـــن شـــأنه أن يســـهم 
فـــي دفع مســـيرة التقدم نحـــو التحول 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الشـــامل  الرقمـــي 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  أهـــداف 
2030، وســـيؤثر إيجابيـــًا علـــى كل من 
واالقتصاديـــة  التعليميـــة  القطاعـــات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، كمـــا سيســـاعد 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي مـــن خـــال آلية 
مؤتمتـــة ومحّســـنة فـــي رســـم خرائط 
أســـرع وأكثر كفاءة والحد من عمليات 
الهدم واألضرار غير الضرورية وتقليل 

الوقـــت المســـتغرق عنـــد البحـــث عـــن 
الرســـومات إلـــى جانـــب اســـهامه فـــي 

خفض التكلفة. 

مـــن جانبـــه، أشـــاد حســـن المـــا بإنجاز 
الطالبـــة فاطمـــة مـــراد علـــى المســـتوى 
وفعاليـــة  مســـابقة  فـــي  الوطنـــي 

وطنيـــة تعكـــس اهتمـــام الدولـــة علـــى 
اعلـــى المســـتويات للجوانـــب التقنيـــة 
والعلمية التي من شأنها االرتقاء بأداء 
مؤسسات المملكة والخدمات المقدمة 
اعتـــزازه  علـــى  مؤكـــدًا  للمواطنيـــن، 
الـــذي  اإلنجـــاز  بهـــذا  الجامعـــة  وفخـــر 
يبرهن على جـــودة التعليم في جامعة 
البحريـــن للتكنولوجيـــا واإلعداد الجيد 
للطلبـــة للتفوق في فصولهم الدراســـية 
والمســـابقات والمشـــاريع العلميـــة التي 
تقـــام ضمـــن جهـــود أجهـــزة الدولة في 
ايجاد الفرص والمشـــاريع التي تســـهم 
فـــي النهـــوض بمختلف نواحـــي الحياة 

في المملكة.
وأضـــاف أن مثل هـــذا التكريم من قبل 

الجامعـــة إنمـــا هـــو اقـــل مـــا يمكـــن أن 
تقدمه الجامعة للطلبة ذوي اإلنجازات 
المتميـــزة وأنـــه بكل تأكيـــد يضاف الى 
اإلنجازات العديـــدة التي يحققها طلبة 
فـــي  للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة 
مختلف المشـــاركات والمسابقات التي 
يشـــاركون فيها وطنيًا واقليميًا ودوليًا 
كمســـابقات الروبوتـــات وكأس التخيل 
لميكروسوفت وبرنامج هواوي للطلبة 
“بـــذور من اجل المســـتقبل”، األمر الذي 
واهتمامهـــا  الجامعـــة  حـــرص  يعكـــس 
باســـتغال كل الفرص المتاحة لتطوير 
قدرات الطلبـــة وتهيئتهم للتجاوب مع 
متطلبـــات الحياة العمليـــة واحتياجات 

سوق العمل بكل ثقة واقتدار.

رئيس “البحرين للتكنولوجيا” يكرم الطالبة فاطمة مراد
تقديراً إلنجازها الوطني لحصولها على جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 2021

جامعة البحرين للتكنولوجيا

الشيخ محمد بن عبدالله

محمد بن دينه
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كنا نبحث عن من يقول لنا “مبروك.. رفعتوا راس الوطن”
أكثـــر مـــا تمنيتـــه بعـــد المشـــاركة المشـــرفة لمســـرح جلجامـــش في 
مهرجـــان القاهرة الدولي للمســـرح التجريبي وفوزه  بشـــهادة لجنة 
التحكيم التشـــجيعية” التميـــز.. فريق المواهـــب التمثيلية الواعدة” 
عن مسرحية “هدوء تام”، متخطيا دوال كبرى تحتل مكان الصدارة 
فـــي المســـرح العالمي، اتصاال من مســـؤول يهنئ الفرقـــة ويبارك لها 
على اجتهادها وعملها ورفعها اســـم مملكة البحرين في أكبر وأقوى 
مهرجـــان للمســـرح التجريبي علـــى اإلطالق، لكن مع األســـف مضى 
اللحـــن يمســـح أحزاننا ونحـــن في القاهـــرة، ولحقنا الجـــرح الذي ال 
يســـتطيع إال أن يكون جرحا حتى فـــي عودتنا، فبالرغم من إخبارنا 
طاقم الطائرة بالفوز الكبير ورفع اسم الوطن وأمنيتنا البسيطة في 
ســـماع كلمة “مبروك” وتهنئة عبر الميكروفون، حيث ستكون الكلمة 
مثل اللحن الساحر الجميل الذي يعتصر فيه ذوبان الوجدان والحب 
والشوق والحنين إلى الوطن، لكن شعرنا أننا تخطينا الحدود عندما 
قيـــل للفرقـــة إن هناك إجراءات ومســـؤولية ال يمكـــن إغفالها...”منذ 

متى تحتاج كلمة مبروك إلى ترخيص أو إجراءات إدارية!”.

عاشـــت الفرقـــة موقفين مختلفين فـــي الثوب والهيئـــة، األول كان 
في حفل ختام المهرجان بدار األوبرا المصرية، فما إن أعلنت لجنة 
التحكيـــم منـــح الفرقة شـــهادة التقديـــر حتى تدافـــع جميع من في 
المســـرح ومن مختلف جنســـيات العالم للتهنئة واإلشادة والتحية، 
إذ ليس من السهل أن تحجز لك مكانا في القمة مع الكبار، ومع ذلك 
فعلها شـــباب البحرين، والثاني بدأ في طريق عودتنا للوطن، حيث 
ضبـــاب اليأس في عيون الفرقة وهي تبحث عن من يقول لها على 
أقل تقدير “مبروك.. رفعتوا راس الوطن”، كنا نبحث وسط الزحام، 
هنا.. في الوطن، على أرضنا، عن اســـتقبال يليق بالحدث واإلنجاز 
الدولـــي الـــذي حققته الفرقة لرفـــع معنويات الشـــباب، لكن توقفت 
الخطـــوات بغتـــة ووضعنا يدنـــا علـــى صدورنا من األلم وأحسســـنا 
بوخـــزة قويـــة في القلـــب! كان عزاؤنـــا الوحيـــد وردة عمرها قصير 
وزعهـــا رئيس مســـرح جلجامش على الفرقـــة، أغمضت عينها وهي 
تقـــول.. “أحبكم.. ليس ثمة شـــيء لـــدي.. أنا عاجزة عـــن كتابة لغة 

الفرح”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أربع حاالت إنسانية
أتنـــاول فـــي متـــن مقـــال اليـــوم، أربـــع حـــاالت إنســـانية، متأمـــال مـــن 
المقتدريـــن ومن جهـــات االختصـــاص التجاوب معها، والتســـابق في 

عمل الخير ونيل الثواب واألجر.
#1 مواطـــن يئن من القروض والديـــون، ويبقى من راتبه ثمانون  «

دينارا فقط، وذلك بعد ســـداد االلتزامات، يناشد بأمل وزارة اإلسكان 
أن تصـــرف لـــه وحـــدة ســـكنية بصفـــة االســـتعجال، مراعـــاة لظروفه 
المعيشـــية وحالـــة طفلـــه الصغير “مـــن ذوي التوحد”، والذي يســـتلزم 
توفيـــر بيئـــة خاصـــة لتربيته واالهتمام بـــه، وكلنا أمـــل بالوزير الحمر 

النظر في أمره.
#2 مواطن يناشـــد إرجاع ابنته “نجوى” من إندونيسيا، حيث إنه  «

محروم من رؤيتها منذ العام 2017، منذ ساعة والدتها، حيث غادرت 
األم اإلندونيســـية البحرين حينها، ولم ترجـــع بعد، موضحًا أنه عاجز 
عن القيام بأي شيء حيال األمر، ولفت بأن األم تمارس معه سياسة 
االبتزاز بطلب مبلغ مئة وخمسين دينارا شهريا مقابل أن يتحدث مع 

ابنته عبر تقنية االتصال المرئي، فأي ظلم هذا؟
#3 مواطنة كبيرة في الســـن، تعول ابنيها وحفيدتها، ويســـكنون  «

جميعا في شقة مؤقتة في إسكان البسيتين، مجمع 221، وظروفهم 
المالية صعبة جدًا، فاألوالد ال يعملون، والحفيدة بالمدرسة، ويعانون 
كثيـــرًا في ســـداد االلتزامـــات المعيشـــية اليومية، بما فيهـــا مصاريف 
العـــالج العادية، كاألســـنان، ومـــا رأيته في هـــذه المرأة أنهـــا متعففة، 

ونفسها عزيزة، فمن يساعدها؟
#4 مواطـــن لديـــه أختـــان مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، وهو  «

المعيل الوحيد لهما، وهو متزوج ولديه ثالثة أبناء، وزوجته ال تعمل، 
كمـــا أنه المعيل لوالدته، ويعاني من ظروف مالية صعبة جدًا، ويأمل 

وجود من يساعده في سداد ديونه. ودمتم من أهل الخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

هذه هي البحرين
كنـــت أتابع بكل اهتمـــام وأنا خارج البالد موضوع الطفل المفقود 
عبدهللا أحمد، وقد استبشرت خيًرا وفرًحا ببيان وزارة الداخلية 
الـــذي أكد العثـــور على الطفل في منطقة الرفـــاع وذلك خالل ١٢ 
ســـاعة من تلقيهـــا البالغ، فلـــوزارة الداخلية وعلى رأســـها معالي 
الوزير كل الشكر والثناء على جهودها المستمرة وكفاءة أجهزتها 
لحفظ األمن واألمان لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي.

مـــا دعاني ألن أكتب هذا المقـــال هو فزعة أهل هذا الوطن الذين 
لـــم يترددوا في تقديم كل العون لـــوزارة الداخلية، وتابع الجميع 
عبر وسائل التواصل االجتماعي والصحف المحلية كيف تصرف 
جميع أطياف الشـــعب الوفـــي وخرجوا عن بكـــرة أبيهم.. إن هذا 
الموقـــف المشـــرف ليس جديـــدا على هـــذا الشـــعب العظيم الذي 
يســـجل كل يوم قصة حب ووفاء وملحمـــة انتماء جميلة ليثبت 

للعالم أنه األفضل.
لم أكن أتخيل هذا التجاوب واالهتمام، خصوصا من فئة الشباب 
مـــن الجنســـين الذين كان لموقفهـــم أكبر األثر علـــى الجميع، هذه 
المواقـــف اإلنســـانية يجب أن تـــدرس ألبنائنا في مدارســـنا، ألنها 
تعبـــر عـــن المواطنـــة الصالحـــة واألصيلة وحســـن الخلـــق، إذ كان 
الموقـــف األجمـــل هـــو العفويـــة التـــي أعتبرهـــا أكثـــر مـــن واقعية 

وصادقة ومؤثرة وهذا ما يسمى بالشراكة المجتمعية. 
إن هـــذه المواقـــف اإلنســـانية ال تصـــدر إال مـــن النـــاس األصيلين، 
وشعب البحرين أثبت في جميع المواقف وأثناء الشدائد أنه من 
الطـــراز األول، “بحرينـــي وأفتخر” يجب أن يكون شـــعارنا لســـبب 
واحـــد ال غيـــر ألنه شـــعب ال يعلـــى عليـــه، علمت أن أحـــد اإلخوة 
كان خـــارج البحريـــن يقضـــي إجازتـــه، وفـــور علمه بخبـــر اختفاء 
الطفـــل لم يهـــدأ له بال، حيث قام بالتواصل مـــع أهله وأصدقائه، 
بـــل تابـــع جهود البحث والمشـــاركة في إيجاد الحلـــول واألفكار.. 
هـــذا الموقف مثال لعشـــرات بل مئـــات األمثلة اإلنســـانية الرائعة 
التي ســـمعناها ليؤكد معدن هذا الشـــعب الوفـــي. علينا أن نقتدي 
بهـــذه األمثلة والتجارب لتكون عبرة لألجيال القادمة، وال ننســـى 
أيًضا المواقف الجميلة التي أظهرتها جاليات عربية وأجانب في 
عمليـــة البحث عن الطفل. قـــال تعالى في كتابه المبين “وتعاونوا 

على البر والتقوى”، وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
عشـــنا ســـاعات مـــن القلق والخـــوف والدعاء الذي لـــم ينقطـــع، ألن يرجع الطفل 
التوحدي عبدهللا إلى حضن أهله، بعدما خرج من منزله واختفى! طفل ال حول 
له وال قوة، ال يدرك الخطر من حوله، وال يتمكن من الكالم أو التعبير عن نفسه، 
فكل التوقعات حينها كانت ممكنة، قد تخرج عليه ســـيارة مســـرعة، قد يقع في 
يد ذئاب بشرية، قد تعترضه الكالب الضالة، قد يختبئ خوفًا أو جوعًا أو عطشًا 
في ركٍن ال يعلم كيف يخرج منه! وقد وقد... والحمد لله أنه ُرد إلى أهله ســـالمًا 

بجهود رسمية وأهلية بعد 12 ساعة، لتعم الفرحة ليلتها كل بيت بحريني.
التوحد من االضطرابات الســـلوكية التي رغم انتشـــارها في المجتمع البحريني 
بنســـب كبيرة في الســـنوات األخيـــرة، إال أنها لم تحظ باالهتمـــام الجاد والفعلي 
الحتضان المصابين بها، فأهالي هؤالء األطفال يقعون في دائرة من الحيرة بعد 
اصطدامهم بواقع إصابة أبنائهم به، ورفض انضمام أطفالهم في دور الحضانات 
والروضـــات، لتبـــدأ دوامة البحث عن حضانة أو مدرســـة أو مركز يعرف طبيعة 
هـــذا االضطراب، وكيفيـــة التعامل مع هؤالء األطفال وطرائق تقويم ســـلوكهم، 
وتدريبهم على النطق والكالم أو االعتماد على أنفسهم في أبسط أمور حياتهم. 

لألســـف المراكـــز والمدارس الخاصة المتوافـــرة أغلبها تجاريـــة، وُتكلف األهالي 
مبالـــغ طائلـــة، ولســـاعات معـــدودة فقـــط، والضحية هنـــا الطفل الـــذي تمر عليه 
األشـــهر والسنوات دون أن يحظى بالرعاية والتعليم اللذين يستحقهما وتراعى 
فيهمـــا حالتـــه الخاصة. ألســـنا من ننـــادي بضـــرورة التدخل المبكر أليـــة حالة أو 
مـــرض، لتحقيـــق أفضل النتائج وتفـــادي أية مضاعفات أو تأخـــر قد يكلفنا أكثر 

مما يجب؟
نحـــن بحاجـــة فعليـــة إلـــى حضانـــات ومـــدارس حكوميـــة للمتوحديـــن، تحـــت 
إشـــراف وزارة التربيـــة والتعليـــم، وبالتعـــاون مع وزارة الصحـــة، على أن توضع 
خطـــة تعليميـــة ســـلوكية للطفل منذ اكتشـــاف االضطـــراب، إلـــى أن يتخرج من 
المدرســـة، يوظـــف فيها اختصاصيون في التعليم الخـــاص، قادرون على تأهيل 
هؤالء األطفال الذين أثبتوا أنهم يملكون قدرات خارقة، وبحاجة فقط إلى من 

يحتضنهم ويتفهم اختالفهم. 

ياسمينة: عوائل هؤالء األطفال يعانون الكثير. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

كأقل حقوق المتوحدين

تتحـــد شـــعوب األرض فـــي معاناتها ومحنهـــا، وتجتمـــع جميعها في خندق إنســـاني 
واحـــد ضـــد الفقر والجهل والمجاعـــات واألوبئة والحروب، وتســـعى من أجل توفير 
التعليم والصحة والرفاه، ويجمعهم اإليمان بالتنوع اإلنساني للثقافات والحضارات 
واألعراق واألديان والقبول باآلخر، والعمل مًعا لبناء مجتمع آمن ومستقر، وألهمية 
التضامـــن اإلنســـاني حـــددت منظمـــة األمم المتحـــدة يوًما ســـنوًيا لالحتفـــال به في 

ديسمبر من كل عام بهدف تعزيز التضامن بين الشعوب كقيمة إنسانية عالمية.
وترتبط الشـــعوب بوحدة المصالح اإلنســـانية وأهدافها التي حددتها األمم المتحدة 
كأهداف لتحقيق الســـالم ونشر مبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية والحفاظ على 
البيئـــة وغيرها من أهداف التنمية المســـتدامة، وإلقامة أفضـــل العالقات بين الدول 
وشـــعوبها بما يتوافق مع مبادئ العدالة اإلنســـانية واالجتماعية والمشاركة العالمية 
ومســـاندة البلدان والشـــعوب النامية لتنمو وتنتعش شـــعوبها اجتماعيـــا واقتصادًيا 

وبشرًيا.
وتكمـــن أهـــداف التضامـــن اإلنســـاني فـــي “محاربـــة الفقر، إزالـــة الفروقـــات الطبقية 
بيـــن البشـــر، تأميـــن الغـــذاء والقضاء علـــى المجاعـــات، التوعية بالوحدة اإلنســـانية 
ونبـــذ االختالف بين البشـــر، تذكير الحكومات بالتزاماتها بمـــا وقعته من المعاهدات 
واالتفاقيـــات الدولية، التأكيـــد على صون حقوق التعليم والعـــالج والدواء والمأوى 
وحفـــظ الكرامـــات اإلنســـانية ومد يـــد العون للتخفيـــف من آثار الكـــوارث والحروب 

فـــي البلـــدان التي تتعـــرض لها”، وعلى الحكومات تشـــجيع مواطنيهـــا للتحلي بروح 
التضامـــن واإلخـــاء، وأن تقـــوم بتنظيم النـــدوات والورش والمحاضـــرات التثقيفية، 
وتوظيـــف وســـائل اإلعالم ووســـائل التواصـــل االجتماعي من أجـــل تحقيق أهداف 

التضامن اإلنساني.
وتحتفـــل األمـــم المتحدة في 2021م بيوم التضامن اإلنســـاني بشـــعار “الســـباق من 
أجل اإلنســـانية” للتصدي للتحديات المناخية ومســـاعدة المتضررين من آثار المناخ 
وتأمين احتياجاتهم اإلنســـانية، وتقديم المعونة لهم في كل مكان من أجل ترســـيخ 

قواعد التعاون الدولي واإلنساني.
وتلتـــزم البحريـــن بنهـــج التضامن اإلنســـاني مـــع دول العالم وشـــعوبها فـــي مختلف 
القضايـــا والمحافـــل والمناســـبات بغض النظـــر عن االختـــالف الدينـــي أو العرقي أو 
الثقافـــي ومدهـــا بمـــا أمكن من المســـاعدات اإلنســـانية من غذائية وطبيـــة وحياتية 
أخـــرى، ويتناغم ذلك مع تحقيق أهداف وتطلعات التنمية المســـتدامة 2030م التي 
أقرتهـــا األمـــم المتحدة بهـــدف القضاء على الفقـــر والجوع وتوفيـــر الصحة الجيدة 
والتعليـــم والمســـاواة بين الجنســـين وغيرها، وهو نهج يعكس فلســـفة البحرين في 
التعامل مع اآلخر التي قوامها التعايش والتضامن واإلخاء، وفي 16 ديسمبر 2021م 
تضامنـــت البحرين مـــع جمهورية الفلبين جراء اإلعصار “راي” الذي تســـبب بحدوث 

فيضانات وانهيارات أرضية وخسائر كبيرة في الممتلكات المادية والبشرية.
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